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ПРО КОМПАНІЮ

Фабрика вікон «Віконда» — працює на ринку 
України з 2004 року. Сьогодні це потужне ви-
робництво енергоефективних металопластико-
вих конструкцій із розгалуженою фірмовою та 
дилерською мережами. Під брендом «Віконда» 
працює понад 180 фірмових — франчайзинго-
вих салонів. Компанія — член асоціації учасників 
ринку вікон і фасадів України, лауреат числен-
них державних конкурсів якості товарів. Єдиний 
виробник в Україні, вікна якого пройшли серти-
фікацію в Німеччині в інституті віконних техноло-
гій ift-Rosenheim. Підвищена увага приділяється 
енергоефективності, розробці та впроваджен-
ню рішень з утеплення житла, а також вдоволен-
ню максимальної кількості потреб клієнтів.
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ВИРОБНИЦТВО

Технічне переозброєння та впровадження сучасних ме-
тодів обробки, використання автоматичного обладнання, 
і новітнього програмного забезпечення дозволяють ком-
панії утримувати якість своєї продукції на високому рівні.

Процес виготовлення і виробництва пластикових вікон 
починається з комп’ютерного моделювання майбутніх 
конструкцій. Програма для розрахунку вартості пласти-
кових вікон дозволяє формувати ескізи вікон і визначати 
кількість необхідного для їх виготовлення матеріалу.

Виробництво фабрики 
«Віконда» — одне 

з найсучасніших на 
території України



Продукція компанії «Віконда» проходить випробування у відділі технічного 
контролю, відповідає всім українським стандартам якості (ДСТУ Б.В.2.6.-
15-99 «Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови», ДСТУ 
Б.В.2.7.-107-2001 «Склопакети клеєні будівельного призначення»), серти-
фікована державною системою сертифікації УкрСЕПРО та має протоколи 
лабораторних випробувань німецького інституту віконних технологій IFT 
ROSENHEIM.

Встановлені гарантійні терміни на продукцію компанії «Віконда»

Металопластикові вікна «Віконда Класік» —10 років 

Металопластикові вікна «Віконда Термо» —10 років 

Металопластикові вікна «Віконда Котедж» —10 років 

Металопластикові вікна «Inoutic Arcade» — 5 років 

Металопластикові вікна «bluEvolution» — 5 років 

Вхідні двері — 2 роки

Все виробництво можна умовно розділити на три ді-
лянки.

На першій ділянці — заготівельній — обробляється 
пластиковий та сталевий профілі, з яких виготовля-
ють контури рам і стулок, а також горизонтальні, вер-
тикальні та косі балки — імпости.

На наступній — фурнітурній ділянці — відбувається 
процес монтажу імпостів і базових профілів, осна-
щення рам і стулок деталями фурнітури та збирання 
конструкції.

На ділянці скління здійснюється оснащення конструк-
ції сучасними видами скління — склопакетами.

Виробничі потужності компанії 
дозволяють випускати 1 одиницю 
продукції за 1 хвилину. 

Потужність виробництва 
1500 конструкцій на добу. 
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ФУНКЦІЇ ВІКОН 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Енергозбереження — не 
просто важлива функція, 
це норма для будь-якого 
вікна, незалежно від того, 
в яке приміщення воно 
встановлюється. Уста-
новка вікон без енергоз-
береження допускається 
виключно в нежитлові 
приміщення. 

Енергозбереження ви-
мірюється показником 
опору теплопередачі Rq 
(°C • м2/Вт), чим вище 
показник, тим тепліша 
віконна конструкція. 
Рівні енергозбереження 
представлені класами від 
А+++ до Д2 в залежності 
від показників Rq.

КОМФОРТ

Безпека — важливий фак-
тор людської життєдіяль-
ності, тому віконні і дверні 
конструкції повинні мак-
симально забезпечувати 
безпеку (протизламність) 
та бути безпечними (еко-
логічність). Існує цілий ряд 
додаткових опцій, які доз-
воляють збільшити базо-
вий рівень протизламності 
вікна до максимального. 

За міжнародним докумен-
том DIN V ENV 1627–1630 
рівень протизламності 
віконних конструкції ви-
значається класами без-
пеки від базового WK1 до 
максимального WK3. 

 МІКРОКЛІМАТ

Комфорт в приміщен-
ні — це то, до чого прагне 
кожен з нас. Використання 
інноваційних технологій 
скління дозволяє управля-
ти факторами, які вплива-
ють на тепловий і звуковий 
комфорт приміщення: зву-
коізоляцію та сонцезахист. 

Звукоізоляція вікна вимі-
рюється в децибелах (Дб). 
Чим вище числовий показ-
ник, тим менше зовніш-
нього шуму пропускає кон-
струкція до приміщення. 

Сонцезахист — це влас-
тивість склопакету відо-
бражати теплове інфра-
червоне випромінювання. 
Вимірюється показником 
сонячного фактору в %. 
Чим нижче показник, тим 
вище рівень сонцезахисту.

БЕЗПЕКА

Для забезпечення мікро-
клімату служать додат-
кові або альтернативні 
джерела притоку свіжого 
повітря. В основному 
це елементи фурнітури 
та додаткові пристрої 
притоку свіжого повітря. 
Мікроклімат вимірювати 
достатньо важко, адже 
він складається з темпе-
ратури приміщення (t°), 
вологості (%), та кількості 
свіжого повітря (м³).

ДИЗАЙН

Вікна, як невід’ємна ча-
стина архітектурного 
ансамблю, продовжують і 
сьогодні прикрашати фа-
сади будівель та інтерєри 
приміщень  — оригінальні 
форми і кольори, вітражі та 
піскоструминні малюнки, 
тонувальні плівки і декора-
тивні перетини (шпроси), 
дизайнерські ручки і маса 
інших елементів. 

Кожне вікно індивідуаль-
не, і віконній конструкції 
можна надати вишуканості 
і стилю за рахунок викори-
стання спеціальних видів 
скла, елементів фурнітури 
та кольору профілю.



ЕНЕРГОЕФЕК ТИВНІС ТЬ

Витяг з ДБН В.2.6-31 2006 «Теплова ізоляція будівель»

Кількість градусо-діб 
опалювального періоду, Dd

I зона більш ніж 3501 градусо-діб 

II зона менше ніж 3500 градусо-діб

Класи енергоефективності 

Витяг з ДСТУ Б В.2.6-23:2009 «БЛОКИ ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ. Загальні технічні умови». Вікна за показником 
приведеного опору теплопередачі підрозділяють на класи (п. 4.1.6): 

ВИСНОВОК 
Отож вікна з показником опору теплопередачі 
менш ніж 0,6 м2 • К/Вт, а це нижче за клас В1, не 
відповідають державним вимогам щодо теплоізо-
ляції. 

А для більшості територій України коефіцієнт опо-
ру теплопередачі вікон взагалі повинен становити 
не менше 0,75 м2 • К/Вт — а це вже енергоефек-
тивність А класу. 

Показникам вище за 0,80 м2 • К/Вт ми також 
надали класи, адже існує багато варіантів 
комплектацій задля досягнення тих чи інших 
показників енергозбереження.

ПРИМІТКА
Блокам віконним з опором теплопередачі нижче 
0,35 м2 • К/Вт клас не присвоюють. 

№ 
поз. Вид Значення Rq min, м2 • К\Вт, 

для температурної зони

1 Зовнішні стіни
I II

3.3 2.8

2
Світлопрозорі 

огороджувальні 
конструкції

0.75 0.6

Витяг з таблиці — мінімально допустиме значення опору 
теплопередачі огороджувальної конструкції житлових та 
громадських будинків Rq min

А+++  1,05 м2 • К/Вт та вище

А++ 0,95 – 1,04 м2 • К/Вт

Б1 0,70 – 0,74 м2 • К/Вт

А+  0,85 – 0,94 м2 • К/Вт

Б2 0,65 – 0,69 м2 • К/Вт

Г1 0,50 – 0,54 м2 • К/Вт

А1* 0,80 – 0,84 м2 • К/Вт 

В1 0,60 – 0,64 м2 • К/Вт

Г2 0,45 – 0,49 м2 • К/Вт

А2 0,75 – 0,79 м2 • К/Вт

В2 0,55 – 0,59 м2 • К/Вт

Д1 0,40 – 0,44 м2 • К/Вт

Д2 0,35 – 0,39 м2 • К/Вт

ЕНЕРГОЕФЕК ТИВНІС ТЬ
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Вікна «Віконда Термо» сертифіковані німецьким інститутом віконних технологій ift-Rosenheim

ЕНЕРГОЕФЕК ТИВНІС ТЬ

ift-Rosenheim — це всесвіт-
ньо діючий інститут, що є най-
впливовішою європейською 
організацією, яка шляхом до-
сліджень, консультацій, реко-
мендацій, створення робочих 
груп та нормативних проектів, 
проведення програм з сертифікації та се-
мінарів визначає європейські стандарти 
якості виготовлення, монтажу та експлу-
атації фасадів будинків, вітрин і віконних 
систем, презентує новітні тенденції роз-
витку галузі.

В 2015 році «Віконда» отримала сертифікат 
якості на вікна з профілю «Віконда Термо» 
від німецького інституту віконних технологій 
ift-Rosenheim, ставши єдиним виробником 
в Україні, вікна якого випробовувалися в ла-
бораторії безпосередньо в Німеччині.

Процедура сертифікації включала прове-
дення всіляких лабораторних випробувань 
виробів ТМ «Віконда» на відповідність су-
часним європейським стандартам міцності, 
стійкості до вітрових навантажень, водо- і 
повітронепроникності, екологічності, без-
пеки, довговічності та ряду інших технічних 
і експлуатаційних параметрів.

Результати проведених випробувань під-
твердили високу якість виробів з профільної 

системи «Віконда Термо» та їх відповідність 
суворим європейським нормам і стандар-
там, а саме EN 14351-1 : 2006 + A1 : 2010. 

Перелік контрольованих при аудиті параме-
трів оцінки вікон включає більше 200 пунктів. 
Окрім того, що готовий виріб ТМ «Віконда» 
успішно пройшов понад 5 різних випробу-
вань в лабораторії безпосередньо в стінах 
інституту ift-rosenheim в Германії, отримані 
результати були перевірені і на території на-
шого виробництва.

Так, шляхом проведення вибіркового кон- 
тролю виробів прямо, як кажуть, з вироб-
ничоі стрічки представники ift-Rosenheim 
проводили технічний нагляд.

Сьогодні ми маємо в своєму розпорядженні 
висновки проведеного аудиту системи яко-
сті нашого виробництва і короткі рекомен-
дацій щодо її вдосконалення.

Перевірка внутрішньовиробничого управ-
ління якістю носить системний характер і 
проводиться фахівцями інституту двічі на рік, 
щоб підтвердити сталість заявленої якості.



ТЕХНІЧНІ ХАРАК ТЕРИС ТИКИ ГОТОВОГО ВІКНА ВІКОНДА

Профільна система 
Коефіцієнт опору 

теплопередачі 
профілю

 Склопакет 
Коефіцієнт опору 

теплопередачі 
склопакету*

Клас 
енергозбереження 

готового вікна 
1300×1400

0,81

TERMO tech 0,54 В1

CLIMA tech 0,65 Б1

ISO tech 0,55 В1

MULTI tech 0,64 Б2

TERMO tech plus 0,88 А1

CLIMA tech plus 0,7 Б1

ISO tech plus 0,79 А2

MULTI tech plus 0,68 Б1

1,08

TERMO tech 0,54 В1

CLIMA tech 0,65 Б2

ISO tech 0,55 В1

MULTI tech 0,64 Б2

TERMO tech plus 0,88 А1

CLIMA tech plus 0,7 Б1

ISO tech plus 0,79 А2

MULTI tech plus 0,68 Б2

1,45

TERMO tech euro 1,37 А ++

CLIMA tech euro 1,25 A +

SAFE tech euro 1,39 А ++

MULTI tech euro 1,24 A +

0,77

TERMO tech 0,54 В2

CLIMA tech 0,65 Б2

ISO tech 0,55 В2

MULTI tech 0,64 Б2

TERMO tech plus 0,88 А1

CLIMA tech plus 0,7 Б1

ISO tech plus 0,79 А2

MULTI tech plus 0,68 Б2

*Коефіцієнти опору теплопе-
редачі склопакетів — за дани-
ми постачальників скла AGC 
та Guardian
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ПРОФІЛЬНІ СИС ТЕМИ 

Профіль Кількість камер Монтажна ширина, мм Коефіцієнт опору 
теплопередачі, м2 °С/Вт Фурнітура

4 60 0,81
Winkhaus activPilot
Siegenia-Aubi
AXOR Komfort Line K3

6 70 1,08

Winkhaus activPilot
Winkhaus activPilot Select
Siegenia-Aubi
AXOR Komfort Line K3

6 82 1,45
Winkhaus activPilot
Winkhaus activPilot Select
Siegenia-Aubi

5 71 0,77 Winkhaus activPilot
Siegenia-Aubi

П
ро

ф
іл

ьн
і 

си
ст

ем
и



Â³êîíäà ÊÎÒÅÄÆ

Â³êîíäà ÒÅÐÌÎ
Â³êîíäà ÊËÀÑÈÊÂ³êîíäà ÊÎÒÅÄÆ

Â³êîíäà ÒÅÐÌÎ
Â³êîíäà ÊËÀÑÈÊ

Â³êîíäà ÊÎÒÅÄÆ

Â³êîíäà ÒÅÐÌÎ
Â³êîíäà ÊËÀÑÈÊÂ³êîíäà ÊÎÒÅÄÆ

Â³êîíäà ÒÅÐÌÎ
Â³êîíäà ÊËÀÑÈÊ

Товщина 
склопакету, мм 24 / 32 24 / 32 / 40 44 24 / 32

Три контури 
ущільнення

— — —

Сучасні штапики

13 мм зміщення осі 
фурнітурного пазу

Посилене 
армування

Â³êîíäà ÊÎÒÅÄÆ

Â³êîíäà ÒÅÐÌÎ
Â³êîíäà ÊËÀÑÈÊ

Â³êîíäà ÊÎÒÅÄÆ

Â³êîíäà ÒÅÐÌÎ
Â³êîíäà ÊËÀÑÈÊ

Â³êîíäà ÊÎÒÅÄÆ

Â³êîíäà ÒÅÐÌÎ
Â³êîíäà ÊËÀÑÈÊ

Â³êîíäà ÊÎÒÅÄÆ

Â³êîíäà ÒÅÐÌÎ
Â³êîíäà ÊËÀÑÈÊ

Â³êîíäà ÊÎÒÅÄÆ

Â³êîíäà ÒÅÐÌÎ
Â³êîíäà ÊËÀÑÈÊ

Â³êîíäà ÊÎÒÅÄÆ

Â³êîíäà ÒÅÐÌÎ
Â³êîíäà ÊËÀÑÈÊ

Â³êîíäà ÊÎÒÅÄÆ

Â³êîíäà ÒÅÐÌÎ
Â³êîíäà ÊËÀÑÈÊ

Â³êîíäà ÊÎÒÅÄÆ

Â³êîíäà ÒÅÐÌÎ
Â³êîíäà ÊËÀÑÈÊ

Сучасна економічна ситуація змушує 
кожного з нас підходити до вибору това-
рів виважено і раціонально. Враховуючи 
це, компанія «Віконда» пропонує вироби 
з профілю «Віконда Класик», який поєд-
нує в собі універсальність, простоту, на-
дійність, практичність, демократичну вар-
тість і якість.

Система є оптимальним рішенням за спів-
відношенням ціна / якість, тому рекомен-
дована для засклення лоджій, балконних 
блоків, офісних перегородок, промисло-
вих та житлових приміщень.

Віконну систему «Віконда Термо» обирають 
для забезпечення вимог з теплозбереження 
у комплектації з енергозберігаючим склопа-
кетом з пластиковою дистанційною рамкою. 
Систему рекомендовано до застосування 
при заскленні житлових приміщень, про-
мислових будівель й споруд, де існує по-
треба у оптимальному співвідношенні 
тепло / ціна / якість.

Якість вікон з профільної систе-
ми «Віконда Термо» підтвердже-
на сертифікатом авторитетного 
німецького Інституту віконних тех-
нологій ift-Rosenheim.

Профільна віконна система для вікон но-
вого покоління, створена для сучасних 
споживачів, які приділяють увагу питанням 
енергозбереження, а також цінують тепло 
і затишок у своєму домі. Вікна з профіль-
ної системи «Віконда Котедж» ідеальне 
рішення для котеджів, квартир з утепле-
ними стінами, енергоефектівних будинків, 
створених за принципом «passive house». 
Установка таких вікон дозволяє заощади-
ти в 2,5 рази більше тепла в приміщенні, в 
порівнянні зі стандартним вікном з трика-
мерної профільної системи.

Європейська профільна система Inoutic 
Arcade являється універсальною для 
більшості типів будівель, завдяки опти-
мальним технічним характеристикам, а 
також класичному зовнішньому вигляду і 
високому рівню функціональності.

Система Inoutic Arcade є одним із остан-
ніх досягнень віконної індустрії для су-
часних споживачів, які однаково цінують 
технічні переваги вікна, а також стильний 
зовнішній вигляд.

ПРОФІЛЬНІ СИС ТЕМИ
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ВИДИ СК ЛА

Останнім часом листове скло стали використовувати лише як 
вихідний матеріал для отримання різних видів засклення. Це 
дозволяє вирішувати різні архітектурні та проектні завдання: 
створювати особливу архітектурну виразність будівель і споруд, 
підвищувати безпеку експлуатації, економити паливо та енергію.

Звичайне листове скло, що має невелику товщину і невисокий 
коефіцієнт опору теплоперередачі, не застосовується для за-
склення приміщень, до яких пред'являються вимоги з підтриман-
ня мікроклімату, виконання норм енергозбереження і шумоізо-
ляції. 

Листове скло (флоат(

В
ид

и 
ск

ла



Тепло, що надходить в приміщення 
разом з сонячними променями, аку-
мулюється внутрішніми стінами, пе-
рекриттями, меблями. Створюєть-
ся так званий «парниковий ефект». 
Схожий ефект можна відчути, на-
приклад, сідаючи в автомобіль, що 
довго простояв на сонці.

Тому в будівництві застосовуються 
спеціальне забарвлене в масі скло, 
відоме також як сонцезахисне, те-
плопоглинальне або абсорбаційне, 
оскільки таке скло поглинає (абсор-
бує), більше сонячної теплової енер-
гії і світла, ніж звичайне прозоре.

Визначальною ідеєю в низькоемісійних технологіях є напилення на поверхню 
флоат-скла покриття-провідника з кольорових металів або напівпровідникових 
оксидів металів, що містять вільні електрони. За рахунок електропровідності 
і явищ інтерференції, викликаних наявністю в покритті вільних електронів, от-
римують скло, призначене для скорочення витрат тепла в приміщенні за раху-
нок відбиття теплових хвиль в інфрачервоному діапазоні. Через вибірковість 
пропускання хвиль, таке скло іноді також називають селективними (від англ. 
Select — вибір).

У промисловості існує два типи низкоемісійного покриття, що принципово від-
різняються за технологією нанесення.

Тверде покриття — («Hard coating» — англ.) на основі оксиду олова SnO2:F, що 
також називають напівпровідниковим покриттям. Скло з таким покриттям, як 
правило, позначають в спеціальній літературі терміном k-скло. Наноситься без-
посередньо на одній зі стадій виробництва флоат-скла (технологія «on-line» — 

Тоноване в масі скло

Енергозберігаюче скло

бронзово-коричневий

сірий

блакитний

англ. «на лінії») за рахунок хіміч-
ної реакції піролізу (розкладання 
речовини під дією високих тем-
ператур). Під час цієї реакції шар 
оксиду олова осідає на поверх-
ню гарячого скла, стаючи його 
невіддільною частиною. При 
цьому утворюється міцне мета-
леве покриття, що характери-
зується хімічною, механічною і 
термічною стійкістю. Тверді по-
криття стійкі до впливу погодних 
умов і витримують вплив темпе-
ратур до 620°С. 

М'яке покриття — ( «Soft 
coating»  — англ.) На основі 
срібла  — Ag, що позначаєть-
ся в літературних джерелах як 
i-скло. Наноситься на готове 

флоат-скло (технологія «off-line» — англ. «поза лінією») і утримується на ньо-
му силами молекулярної взаємодії. Складається з декількох тонких шарів. 
На відміну від твердого покриття, м'яке  — досить нестійке до механічного 
впливу. Однак, при встановленні в склопакеті покриттям всередину (в бік 
повітряної камери), має довговічність, яку можна порівняти з «твердими» 
покриттями. У своїх склопакетах, ми використовуємо скло тільки з м'яким 
покриттям — i-склом.

Загартуванням називають процес термозміцнення скла, який заснований 
на специфіці його фізичних властивостей. На температурній шкалі скло не 
має певної точки затвердіння, за якої воно переходило б з рідкого стану в 
твердий. Тому його можна нагрівати до температури трохи вище тієї, за якої 
молекули, як у в'язкій рідині, ще здатні до пластичного зсуву без появи вну-
трішніх напружень. Якщо скло нагріти так, щоб весь його об’єм мав однакову 
температуру (трохи вище 570  °С), а потім швидко охолодити, то поверхня 
його затвердіє, у той час як внутрішній шар ще залишиться пластичним. При 
подальшому поступовому охолодженні затвердіє і внутрішня частина.

Таким чином, в результаті термічної обробки, яка полягає в нагріванні скла 
до температури загартування і наступному швидкому охолодженні, зовнішні 
шари його приходять у стан сильного стиснення, а внутрішні — в стан роз-
тягування. В результаті в склі утворюється система напруг, що забезпечує 
його високу механічну і термічну міцність порівняно зі звичайним склом, яке 
може сприймати тільки невелике навантаження на розтяг.

Загартоване скло

Енергозберігаюче  
срібне покриття

Пластикова
дистанційна рамка

Віддзеркалення
теплової енергії

Збережене тепло
в приміщенні
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шматки загартованого скла

Триплекс

Триплексом називається конструкція, що складається з 
двох і більше листів скла, з'єднаних між собою полімерною 
плівкою або спеціальною смолою. 

Триплекси відносять до розряду безпечного скла, оскіль-
ки при ударі скло не розсипається на гострі шматочки, що 
суттєво знижує ризик травм від гострих граней розбитого 
скла. Рекомендовано до застосування там, де необхідно 
досягти високого рівня захисту від злому: різне поєднання 
шарів скла та плівки дозволяє досягати різних класів міц-
ності, починаючи від стійкого до звичайного удару скла і 
закінчуючи куленепробивним. Триплекси можуть захищати 
також і від ультрафіолету — рекомендовані до застосуван-
ня, наприклад, у вітринах магазинів, де товари, розміщені 
за вітриною, можуть вигорати.

Триплекси можуть бути ламіновані як прозорою плівкою, 
так і кольоровою. Вони можуть бути зібрані з будь-якого 
виду скла: звичайного, енергозберігаючого, фарбованого 
в масі. Триплекс також має підвищену звукоізоляцію.

При руйнуванні, загартоване 
скло розпадається на дрібні 
шматки, які не мають гострих 
небезпечних граней

В
ид

и 
ск

ла
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Скло зі спеціальним покриттям, що забезпечує по-
єднання властивостей енергозбереження, захисту 
від сонця, світлопропускання, прозорості та есте-
тичного зовнішнього вигляду.

Багатофункціональному склу притаманна селектив-
ність сонячного фактору: воно пропускає значний 
відсоток видимих сонячних променів, відбиваючи 
водночас теплову енергію сонця.

Для виробництва багатофункціонального скла 
застосовується виключно метод вакуумного 
магнетронного напилення (MSVD). Він поля-
гає в обробці поверхні скла на молекулярному 
рівні. При цьому після обробки скло має ней-
тральний колір. 

У процесі напилення застосовуються такі гази, 
як, наприклад, аргон, азот або кисень, які в 
ході реакції з різними речовинами утворюють 

на різних поверхнях тонкі шари металів та ді-
електриків. Відмінною рисою мультифункціо-
нального скла є наявність у них найдосконалі-
ших у своєму класі характеристик.

Технологія виробництва 
Багатофункціонального скла: 

БАГАТОФУНКЦІОНА ЛЬНЕ СК ЛО

Для досягнення необхідного рівня енергозбережен-
ня і шумоізоляції світлопрозорих конструкцій з двох 
або трьох листів скла, збирається об'ємна і повністю 
герметична конструкція, яка називається склопакет.

Склопакет

Склопакет, що складається з двох листів скла, має 
одну замкнуту повітряну камеру і називається одно-
камерним; відповідно, склопакет, що складається 
з трьох листів скла, має 2 замкнутих камери і нази-
вається двокамерним. Товщина повітряного про-
шарку залежить від ширини дистанційної рамки, що 
приклеєна по периметру бутиловим герметиком до 
двох листів скла.

однокамерний склопакет

двокамерний склопакет

Компанія «Віконда» розробила для своїх клієнтів 
надійні термоізолюючі склопакети для їх викори-
стання у профільних системах задля виготовлен-
ня багатофункціональних вікон та дверей. 

Склопакети, які пропонує компанія 
«Віконда» 

Для позначення типу склопакета прийнята 
спеціальна формула, яка показує товщину і 
тип скла, ширину дистанційної рамки, а та-
кож загальну ширину склопакета. Наприклад, 
формула 4-16-4i — показує, що склопакет од-
нокамерний, шириною 24 мм (загальна сума 
цифр) і одне скло — енергозберігаюче. 

Склопакет може бути виготовле-
ний з використанням різних видів 
скла: низькоемісійного, тонова-
ного, триплекса, листового, енер-
гозберігаючого, загартованого, 
мультифункціонального.

*Дистанційна рамка 

Одним з елементів склопакета, що впливає 
на його теплоізолюючі властивості є 
дистанційна рамка. 

Дистанційну рамку легко побачити в 
будь-якому пластиковому вікні по контуру 
склопакета, якщо заглянути всередину 
склопакета. 

У якості матеріала для дистанційних рамок застосовують, 
як правило, алюміній і оцинковану сталь. Проте в 
холодний період року зниження температури внутрішньої 
поверхні склопакета приводить до випадання конденсату 
по периметру вікна, зволоженню профілів і підвіконь, 
а при низьких температурах зовнішнього повітря — до 
замерзання конденсату з утворенням інею і льоду 
(особливо в нижній частині вікна). Відбувається це 
з кількох причин, але однією з найбільш істотних є 
так званий «місток холоду», який з’являється при 
використанні дистанційної рамки з алюмінію в склопакеті. 

Вирішити цю проблему можуть дистанційні рамки 
виготовлені з алюмінію та пластмаси. Таке поєдання 
дає високий теплозберігаючий ефект та довговічність, 
найголовніше усуває «місток холоду» і, як наслідок, 
знижує можливість випадання конденсату.

пластиково-алюмінієва 
дистанційна рамка

24 mm

4 - 16 - 4і
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СК ЛОПАКЕТИ «ВІКОНДА»

Асортимент склопакетів компанії 
Віконда налічує понад 200 видів. 
Тому ви можете обрати будь-який 
в залежності від ваших потреб та 
бажань. 

Наші спеціалісти розробили 
оптимальні серії склопакетів, які 
відрізняються рівнем теплозбе-
реження, сонцезахисту, звукоізо-
ляції, тощо.
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ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ 

КОЕФІЦІЄНТ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ R

Основним параметром, який кількісно визначає енергоз-
береження є показник коефіцієнту опору теплопередачі 
R. Ця фізична величина показує, яка кількість тепла не про-
йде крізь конструкції за одиницю часу. Чим вище значен-
ня R, тим менші тепловтрати вікна. Для південної части-
ни території Україні мінімальним допустимим значенням  
R є 0.6 м2 °С/Вт. Але для більшості регіонів країни кое-
фіцієнт опору теплопередачі має бути не нижче 0,75 м2 
°С/Вт.

Показник енергозбереження можна підвищити і зберег-
ти в приміщенні більше тепла, використовуючи більш 
теплі профільні системи (більше камер) та спеціальні 
енергоефективні склопакети.

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ 

На послаблення звукових коливань, які передаються крізь 
вікна, іншими словами звукоізоляцію впливають такі чин-
ники: кількість і товщина скла, ширина повітряних камер 
(дистанційних рамок), кількість камер у профілі, щільність 
притвору стулок (контури ущільнення). Звукоізоляцію оці-
нюють індексом ізоляції, який вимірюється в дБ (деци-
бел). Чим більше значення, тим краща звукоізоляція. 

Вважається, що комфортний рівень шуму — це показник 
не більше 30 дБ, оскільки поріг чутності — складає 20 дБ 
(30 дБ — шепіт, а 40 дБ — тиха розмова). Якщо рівень 
шуму жвавої вулиці становить 70 дБ, то через наші зву-
коізоляційні вікна пропустять лише 34 дБ.

СОНЦЕЗАХИСТ

Коефіцієнт світло пропускання — визначає долю світ-
ла, яка проходить крізь склопакет. Цей показник зменшу-
ється, якщо збільшити товщину склопакета. Інтенсивність 
сонячного випромінювання, яке проникає в приміщення 
можна регулювати за рахунок застосування світловід-
бивних і забарвлених в масі листів скла. У цьому випадку 
частина сонячної енергії відбивається або поглинається 
склом, нагріваючи його. Важливо збалансувати тепло-
ізоляційні властивості склопакета з одного боку і рівень 
природної освітленості з іншого боку, враховуючи те, що 
при збільшенні кількості листів скла він зменшується. В 
результаті економія на опаленні може перекритися ви-
тратами на додаткове освітлення. Чим вище показник 
світло пропускання, тим більше денного світла потрапляє 
в кімнату. 

Сонячний фактор — це загальна кількість теплової 
енергії від сонячного випромінювання (у %), що потра-
пила в приміщення через скло. Дуже важлива характе-
ристика склопакета, яка дозволяє зрозуміти, скільки со-
нячної енергії влітку потрапляє всередину приміщення, 
викликаючи його нагрівання.

Показник опору 
теплопередачі 
готової конструк-
ції (R), м2 °С/Вт

0,81

1,08

1,45

Порівняння 
з шириною 
цегляної 
стіни, см

49

56

77

Комплектація 

4-камерний профіль «Вікон-
да Класик» (шириною 60 
мм) в поєднанні з однока-
мерним енергозберігаючим 
склопакетом серії tech 

6 камерний профіль «Вікон-
да Термо» (шириною 70мм) 
з двокамерним енергозбе-
рігаючим склопакетом серії 
tech plus з однією камерою, 
заповненої аргоном

6-камерний профіль «Ві-
конда Котедж» (шириною 
82мм) з двокамерним енер-
гозберігаючим склопакетом 
серії tech euro з двома 
камерами, заповненими 
аргоном

Інтенсивність типових шумів

Дуже 
галасливий 

завод

100 Дб

Важка 
дизельна 

вантажівка 
(відстань – 7 м)

90 Дб

Квартирний 
пилосос 

(відстань – 3 м)

70 Дб

Звичайна 
розмова

(відстань – 1 м)

65 Дб

Кімната в тихій 
квартирі

35 Дб

Дзвін 
будильника, 

(відстань – 1 м)

80 Дб

Сільська 
місцевість, 

розташована 
далеко від 

доріг

25 Дб
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Характеристики склопакетів

Тип склопакету Формула склопакету
Коефіцієнт опору 

теплопередачі,
м2 °С/Вт

Світлопропускання, 
%

Сонячний фактор, 
% Звукоізоляція, Дб

Однокамерний 
звичайний склопакет 4-16-4 0,32 82 78 30

Однокамерні склопакети з і-склом

TERMO tech 4-16п-4i 0,54 80,1 65,6 30

ISO tech 6-14-4i 0,55 79,7 64,3 32

CLIMA tech 4si-16п-4 0,65 61 41 30

MULTI tech 4s-14-6i 0,64 59 49 32

Двохкамерні склопакети з одним і-склом та камерою з аргоном

TERMO tech plus 4-10-4-10Ar-4i 0,88 73,4 60,2 32

ISO tech plus 6-10-4-8Ar-4i 0,79 73,1 59,8 34

CLIMA tech plus 4si-10Ar-4-10-4 0,7 56 38 32

MULTI tech plus 4s-10-4-8Ar-6i 0,68 54 45 34

Двохкамерні склопакети з двома листами і-скла та двома камерами з аргоном

TERMO tech euro 4i-16Ar-4-16Ar-4i 1,37 70,9 52,7 34

CLIMA tech euro 4si-16Ar-4-16Ar-4i 1,25 54 36 34

SAFE tech euro 3.3.1i-14Ar-4-16Ar-4i 1,39 70,2 50,9 36

MULTI tech euro 4si-16Ar-4-14Ar-3.3.1i 1,24 53 36 36

Усі склопакети «Віконда» 
комплектуються склом 
від провідних світових 
виробників — компаній 
AGC і Guardian.
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ОДНОКАМЕРНІ СК ЛОПАКЕТИ «ВІКОНДА» СЕРІЇ TECH 
Оптимальне співвідношення ціни та функціональності  Економте із розумом

plusplusplusplus

тмтм тм тм

plusplusplusplus
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ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ СКЛОПАКЕТ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ І ШУМОЗАХИСНИЙ СКЛОПАКЕТ

• Енергозбереження 

В умовах економічної кризи проблема збереження тепла в приміщенні в зимовий 
період є стратегічним завданням не тільки в масштабах окремо взятої родини, а й 
всієї держави в цілому. Тому вирішення проблеми зменшення втрат тепла через за-
склення є на сьогоднішній день як ніколи актуальним.

• Захист від конденсату 

Використання енергозберігаючого покриття на склі дозволяє зберегти максимум 
тепла в зимовий період часу, а використання пластиково-алюмінієвої дистанційної 
рамки істотно підвищує коефіцієнт опору теплопередачі в, так званих, «крайових зо-
нах» склопакета. Це підвищує енергозахист нижньої частини вікна, на яку, зазвичай 
випадає конденсат, сприяючи зниженню вірогідності його випадання. 

• Звукоізоляція 

В склопакеті ISO tech до показників енергоефективності додаються функції звукоі-
золяції. На шумоізоляційні властивості склопакета впливає товщина листів скла, що 
його складають. Скло однакової товщини вібрує з однаковою частотою. В склопакеті 
ISO tech використовується скло різної товщини — 4 та 6 мм, що «гасить» вібрацію, 
значно зменшуючи гучність звуку, що потрапляє до приміщення.

• Подовжений термін експлуатації 

Чим важче ваше вікно, тим більше навантаження на фурнітуру, тим менший термін 
його експлуатації без необхідності регулювання. Використання однієї камери за-
мість двох в цілях забезпечення шумозахисту зменшує загальну вагу склопакета на 
15%, що підвищує строк роботи вікна.

• Додаткова безпека 

Використання в склопакеті ISO tech «товстого» зовнішнього скла (6 мм) суттєво під-
вищує його міцність до небажаних втручань ззовні. Це особливо важливо для нижніх 
поверхів, мешканці яких час від часу потерпають від футбольних м’ячів, сніжків тощо. 
Крім того, лише на скло товщиною від 6 мм можна ставити сигналізацію

4-16п-4i 6-14-4i
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ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ І СОНЦЕЗАХИСНИЙ СКЛОПАКЕТ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ, СОНЦЕ-І ШУМОЗАХИСНИЙ СКЛОПАКЕТ

• Сонцезахист 

Конструкції зі склопакетом CLIMA tech дозволять мінімізувати витрати на енергоносії 
за рахунок використання в ньому спеціального скла з піролітичним покриттям, яке 
захищає від сонця та зберігає тепло одночасно. Склопакет CLIMA tech відображає 
сонячне випромінювання конкретного діапазону хвиль, дозволяючи пропускати все-
редину будівлі максимальну кількість природного світла, в той час як більша частина 
теплової енергії відбивається назовні. 

• Захист меблів від вигорання 

Вікна з CLIMA tech упереджують вигорання кольорів меблів та предметів інтер’єру, 
яке трапляється під негативним впливом ультрафіолету.

В склопакеті MULTI tech використовується комбінація двох листів скла: енергозбері-
гаючого (6 мм) та сонцезахисного (4 мм) з піролітичним покриттям від компанії AGC. 
Завдяки цьому, MULTI tech має показові для свого класу характеристики з області 
теплозбереженя, шумо-, та сонцезахисту. Серед додаткових опцій можна виділити: 

• М’яке сонячне світло

Світлопропускання на рівні 59% позбавляє вас від проблеми сліпучого сонячного 
світла. Завдяки піролітичному покриттю, яке відбиває світло, що поступає в кварти-
ру, забезпечується комфортне приємне освітлення.

• Дзеркальний ефект

Досить часто, щоб приховати кімнату від сторонніх очей, ми використовуємо што-
ри, гардини або жалюзі. Склопакет MULTI tech має дзеркальний ефект, тобто ззовні 
приміщення майже не проглядається. Дана перевага особливо актуальна для меш-
канців нижніх поверхів, що в комбінації з підвищеною звукоізоляцією робить MULTI 
tech ідеальним вибором.

Енергоефективні однокамерні склопакети комплектуються і-склом та мають 
додаткові опції на ваш вибір. Ідеально підходять до таких профільних систем 
як: Віконда КЛАСИК, Віконда ТЕРМО та Inoutic Arcade.

4si-16п-4 4s-14-6i
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ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ СКЛОПАКЕТ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ І ШУМОЗАХИСНИЙ СКЛОПАКЕТ

• Енергозбереження 

• Економія на опаленні

Аргон в склопакеті і енергоскло підвищують енергозберігаючі характеристики скло-
пакета, що дозволяє заощадити на опаленні та зберегти тепло в приміщенні.

• Комфортний мікроклімат 

Енергоефективне скління дозволить вам досягти більш комфортного темпера-
турного режиму в приміщенні в холодну пору року, а також зробити ваш будинок 
по-справжньому теплим.

• Енергозбереження 

• Економія на опаленні

• Комфортний звуковий режим 

Вікна з даним склопакетом рекомендується встановлювати в приміщення, що вихо-
дять на шумну вулицю, проїжджу частину, будівельний або дитячий майданчик. По-
кращена шумоізоляція досягається за рахунок використання скла різною товщини 
та дистанційних рамок з різною товщиною. Саме така комплектація дозволяє значно 
зменшити гучність звуку, що потрапляє в приміщення. 

ДВОКАМЕРНІ СК ЛОПАКЕТИ «ВІКОНДА» СЕРІЇ TECH PLUS
Оптимальне співвідношення ціни, якості та функціональності

Переваги склопакетів серії tech plus

При використанні склопакетів серії tech plus, показники шумоізоляції, сонцеза-
хисту та енергозбереження будуть вищими, ніж при встановленні однокамерних 
енергоефективних склопакетів серії tech. Всі склопакети серії tech plus мають по-
кращений рівень енергозбереження та дозволяють заощаджувати на опаленні.

4-10-4-10Ar-4i 6-10-4-8Ar-4i
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ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ І СОНЦЕЗАХИСНИЙ СКЛОПАКЕТ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ, СОНЦЕ- І ШУМОЗАХИСНИЙ СКЛОПАКЕТ

• Енергозбереження 

• Економія на опаленні

• Захист від сонця та заощадження на кондиціонуванні

Завдяки склу зі спеціальним напиленням, CLIMA tech plus виконує функцію захисту 
кімнат від сонячного впливу. Завдяки йому предмети в будинку менше перегріва-
ються, в порівнянні із звичайним склопакетом. Таким чином, CLIMA tech plus дозво-
ляє заощадити на кондиціонуванні, витрати на яке в два рази вищі, ніж на опалення.

• Захист від вигорання 

Склопакет захищає приміщення від шкідливого впливу ультрафіолетових променів. 
Тому, за допомогою CLIMA tech plus можна вберегти меблі, шпалери в кімнаті від 
вигорання.

• Високий рівень світлопропускання

Склопакет відображає сонячну теплову енергію і захищає кімнати від спеки. Але, при 
цьому, він пропускає в приміщення максимальну кількість природного світла.

• Енергозбереження 

• Економія на опаленні

• Сонцезахист 

В склопакеті MULTI tech використовується комбінація двох видів скла: енергозбері-
гаючого (6 мм) та сонцезахисного (4 мм) з піролітичним покриттям від компанії AGC. 
Завдяки цьому, предмети в будинку менше перегріваються, в порівнянні із звичай-
ним склопакетом, а також не вигоряють. 

• Шумоізоляція

Двокамерний склопакет MULTI tech plus складається із листів скла різної товщини, 
тому має рівень шумоізоляції, кращій ніж у однокамерного серії tech.

Енергоефективні двокамерні склопакети серії tech plus це:
• 1 енергозберігаюче скло
• камера, заповнена аргоном
Ідеально підходять до таких профільних систем як: Віконда КЛАСИК, 
Віконда ТЕРМО та Inoutic Arcade

4si-10Ar-4-10-4 4s-10-4-8Ar-6i

С
кл

оп
ак

ет
и 

В
ік

он
д

а



plusplusplusplus

тмтм тм тм

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ СКЛОПАКЕТ

• Максимум енергозбереження 

Вікна зі склопакетом TERMO tech euro відповідають навіть європейським нормам з 
енергозбереження. Коефіцієнт опору теплопередачі на рівні 1.37 м2 °С/Вт істотно 
перевищує існуючий в Україні стандарт енергоефективності. Склопакет TERMO tech 
euro дозволяє зберегти вчетверо більше енергії, у порівнянні із звичайним однока-
мерним склопакетом. Взимку ваші вікна стануть надійним бар’єром захисту навіть 
від лютих морозів.

• Економія на опаленні 

За підрахунками фахівців компанії «Віконда» вікно зі склопакетом TERMO tech euro 
дозволяє економити на опаленні приміщення щороку. Загальний обсяг економії що-
річно буде тільки зростати, особливо враховуючи постійне зростання цін на енерго-
ресурси.

• Досконалий захист від конденсату 

Використання двох енергозберігаючих листів скла і заповнення повітряних камер 
склопакета аргоном не тільки збільшують його енергозберігаючі властивості, але і 
дозволяють підвищити температуру внутрішньої поверхні скла. 

ДВОКАМЕРНІ СК ЛОПАКЕТИ «ВІКОНДА» СЕРІЇ EURO
Максимальне енергозбереження та бездоганна функціональність

4i-16Ar-4-16Ar-4i

Переваги склопакетів серії EURO

При використанні склопакетів серії EURO показ-
ники шумоізоляції, сонцезахисту та енергозбе-
реження будуть вищими, ніж при встановленні 
двокамерних енергоефективних склопакетів се-
рії tech plus.

Енергоефективні склопакети серії EURO від 
«Віконда» — це 

• 2 повітряні камери заповнені аргоном;

• 2 енергозберігаючих скла;

• Підвищена безпека (застосування триплек-
са в склопакетах SAFE tech euro і MULTI tech 
euro).

Всі склопакети серії EURO мають максимальний 
рівень енергозбереження та дозволяють суттєво 
заощаджувати на опаленні. 

TERMO tech euro — це максимальний рівень 
енергозбереження при максимальному обсязі 
світла.

CLIMA tech euro — економія на кондиціонуванні 
і забезпечення поліпшеного захисту від перегрі-
ву літом, відображання до 62% теплової сонячної 
енергії без впливу на передачу кольорів предме-
тів за вікном;

SAFE tech euro — дозволяє досягти рівня без-
пеки WK2 (в комплектації з протизламною фур-
нітурою), захищає скло від наслідків випадково-
го удару; істотно підвищує рівень звукоізоляції в 
приміщенні.

MULTI tech euro — забезпечує увесь можливий 
комплекс опцій склопакета. 
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Ідеально підходять до таких профільних систем як: 
Віконда КОТЕДЖ.

plusplusplusplus

тмтм тм тм

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ І СОНЦЕЗАХИСНИЙ СКЛОПАКЕТ

• Максимум енергозбереження 

• Економія на опаленні і кондиціонуванні 

• Відмінний захист від конденсату 

• Потужний сонцезахист 

Комбінація енергозберігаючого і сонцезахисного скла у склопакеті дозволяє істот-
но знизити кількість сонячної теплової енергії, яку отримує ваш будинок через вікна 
влітку. Вікна зі склопакетом CLIMA tech euro відображають на вулицю до 62% соняч-
ної теплової енергії, гарантуючи комфортний мікроклімат вашого будинку навіть при 
спекотній погоді. 

• Економія на кондиціонуванні 

Крім економії на опаленні взимку, вікна зі склопакетом CLIMA tech euro дозволяють 
істотно знизити витрати на кондиціонуванні квартири спекотним літом, адже саме 
через вікна в квартиру надходить найбільша кількість сонячного тепла. Зважаючи на 
щорічне зростання цін на енергоресурси, це одне з найважливіших переваг сучас-
них вікон.

• Захист від вигорання 

Структура склопакета CLIMA tech euro дозволяє відображати переважну більшість со-
нячних променів в ультрафіолетовому діапазоні. Саме під їх шкідливим впливом пред-
мети в квартирі втрачають яскравість кольорів.

• Природне освітлення 

На відміну від тонованого скла або, наприклад, штор і жалюзі, вікна зі склопакетом 
CLIMA tech euro дозволяють не тільки вберегти квартиру від перегріву літом, а й отри-
мати достатньо природного світла. CLIMA tech euro пропускає понад 50% сонячного 
світла, забезпечуючи природне освітлення вашого будинку.

• Дзеркальний ефект 

Склопакет CLIMA tech euro працює за принципом одностороннього дзеркала. Це озна-
чає, що ви зможете без перешкод дивитися у вікно, в той час як сторонні спостерігачі 
не зможуть розгледіти, що відбувається у вас в кімнаті. Це дозволяє створити в кімнаті 
атмосферу затишку і комфорту, вільну від небажаних поглядів.

4si-16Ar-4-16Ar-4i С
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ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ, СОНЦЕ-І ШУМОЗАХИСНИЙ СКЛОПАКЕТ

• Максимум енергозбереження 

• Економія на опаленні і кондиціонуванні 

• Відмінний захист від конденсату 

• Клас безпеки WK2 

• Поліпшена звукоізоляція 

• Дзеркальний ефект 

• Захист від вигорання кольорів 

• Захист від розбивання зсередини 

Актуальна перевага для сімей з дітьми. Структура триплекса, який встановлюється 
з внутрішного боку склопакета дозволяє витримати удар рукою, ногою або плечем. 
Навіть у разі деформації склопакета ваша дитина залишиться неушкодженою: роз-
бите скло затримається полімерною плівкою і буде без гострих ріжучих граней.

• Покращений сонцезахист 

Вікна зі склопакетом MULTI tech euro стануть ідеальним рішенням для жителів пів-
денних регіонів країни, які особливо вразливі літньою спекою. Саме цей склопакет 
має кращі показники сонцезахисту, пропускаючи в будинок тільки 45% із загальної 
кількості сонячної теплової енергії влітку.

• Ефективне світлопропускання

Відмінний захист від сонячного тепла. 54% сонячного світла буде надходити в вашу 
кімнату крізь такі вікна. Це означає, що навіть у похмуру погоду вам не доведеться 
використовувати додаткове освітлення.

4si-16Ar-4-14Ar-3.3.1i
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ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ, БЕЗПЕЧНИЙ ТА ШУМОЗАХИСНИЙ СКЛОПАКЕТ

• Максимум енергозбереження 
• Економія на опаленні і кондиціонуванні 
• Відмінний захист від конденсату 
• Безпека класу WK2 
SAFE tech euro в поєднанні з профілем bluEvolution і фурнітурою Winkhaus activPilot 
дозволяє досягти європейського класу безпеки вікна WK2. Такі вікна здатні «чинити 
опор» злому не менше трьох хвилин, їх також можна поставити на сигналізацію, щоб 
повністю захистити ваш будинок від посягань зловмисників.
• Захист від розбивання ззовні 
Використання триплексу в якості зовнішього скла практично виключає можливість 
випадкового розбиття скла стороннім предметом з вулиці. Ця перевага особливо 
важлива для жителів нижніх поверхів, які дуже часто страждають від каменів і фе-
єрверків, м’ячів які потрапляють у вікна.
• Поліпшена звукоізоляція 
Звукоізоляція на рівні 36 дБ еквівалентна зменшенню гучності стороннього шуму в 12 
разів. Для порівняння: звичайні склопакети забезпечують лише 8-кратне зменшення 
гучності. SAFE tech euro стане відмінним вибором для людей з чутливим слухом, або 
для скління спальні та дитячої кімнати.
• Відмінне світлопропускання 
Вікна SAFE tech euro залишаються максимально прозорими, пропускаючи в примі-
щення до 73% сонячного світла. Отже, навіть якщо ваші вікна знаходяться на тіньовий 
стороні будинку, ви отримаєте достатньо світла для природного освітлення кімнати.

3.3.1i-14Ar-4-16Ar-4i



ЯК ОБРАТИ СК ЛОПАКЕТ?

Вибір склопакету 
в залежності від 
напрямку фасаду

Тіньова 
сторона

Шумна 
вулиця

Сонячна 
сторона

Ризик 
небезпеки*

TERMO

ISO

CLIMA

SAFE

MULTI

Вікно розташоване
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**
Ризик небезпеки — існує, 
якщо вікна розташовані 
на перших або останніх 
поверхах, або в приват-
ному будинку, чи будівлі 
комерційного призна-
чення. 

Склопакет «ВІКОНДА» — 
в таблиці вказана назва 
склопакету, який треба 
обирати з огляду на 
зовнішнє середовище 
розташування вікна.

На цій схемі вулиця зі 
жвавим рухом розташо-
вана на півдні, тому ми 
рекомендували звукоізо-
ляційні вікна.
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Особливості освітлення приміщенняСерію склопакета обирайте в залежності від профільної системи, а саме:

ПІВНІЧНИЙ ФАСАД

Приміщення, що виходять на північ, фактично не от-
римують прямого сонячного світла. Зате якість освіт-
лення таких кімнат практично постійна, тому вікна сту-
дій художників зазвичай орієнтовані на північ. З цієї ж 
причини в приміщеннях, орієнтованих на північ, до-
бре розміщувати кімнати для читання, робочі кімнати 
або комп'ютерні зали. Засклення енергозберігаючи-
ми склопакетами з і-склом допоможе зменшити те-
пловтрати в таких приміщеннях навіть взимку. 

ПІВДЕННИЙ ФАСАД 

Південні приміщення мають максимальну кількість со-
нячного світла взимку (коли сонце знаходиться низь-
ко), що допомагає зберегти тепло в приміщенні. Влітку 
ж вікна південного фасаду можуть бути за бажанням за-
тінені фіранками або жалюзі. 

СХІДНИЙ ТА ЗАХІДНИЙ ФАСАДИ 

Через східні та західні вікна в приміщення потрапляє 
досить багато сонячної енергії влітку (вранці — в східні, 
ввечері — в західні). В цей час сонце знаходиться під 
низьким кутом, тому можна порадити забезпечити ці 
вікна захистом від сонячної енергії, щоб уникнути пе-
регріву. Особливу увагу требва звернути на східні, тому 
як, коли на них потрапляє сонце (друга половина дня), 
температура на вулиці буває високою, і вентиляції че-
рез вікно недостатньо для охолодження кімнати. 

Для скління вікон південного, східного та західного фа-
садів найкраще використовувати скло, що відбиває інф-
рачервоне випромінювання і пропускає денне світло.

Обираючи склопакет, враховуйте

Яке цільове призначення 
кімнати? 

(дитяча, кухня)

На яку сторону виходять 
вікна? 

(тіньова, сонячна)

Чи потрібна додаткова 
шумоізоляція? 

Серія Загальна комплектація Монтажна 
ширина, мм Профільні системи

tech Однокамерні склопакети з одним i-склом 24 Віконда Класик, Віконда 
Термо, Inoutic Arcade

tech plus Двокамерні склопакети з одним i-склом та 
однією камерою, заповненою аргоном 32, 40* Віконда Класик, Віконда 

Термо, Inoutic Arcade

tech euro
Двокамерні склопакети з двома листами 
i-скла та двома камерами, заповненими 
аргоном

44 Віконда Котедж

*склопакет 40 мм встановлюється тільки на профільну систему «Віконда Термо»
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ФУРНІТ УРА

Особливе місце в концепції 
вибору постачальника фурніту-
ри займає турбота про високий 
рівень безпеки і надійності. 

Ці фактори знайшли відобра-
ження у високотехнологічних 
елементах фурнітури, які відпо-
відають вимогам міжнародних 
стандартів.

Віконна фурнітура, яку 
використовує компанія 

«Віконда», поєднує простоту 
установки, надійність, 

зручність при монтажі й 
обслуговуванні. 
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ФУРНІТ УРА WINKHAUS СЕРІЇ AC TIVPILOT

Фурнітура Winkhaus серії activPilot. 
Система створена на базі переві-
реної фурнітури autoPilot. Ключо-
вою особливістю нової системи є 
підвищена базова безпека.

1

2

4

3

Компенсатор провисання і Запобіжник помилкового від-
криття

Щоб уникнути ситуацій з «провисанням» стулки під влас-
ною вагою і «зависання» стулки на одній петлі, можна вста-
новити додатковий елемент системи activPilot.

Даний елемент об'єднує в собі дві функції — підведення 
стулки і блокаду поворота ручки. Підведення стулки — зни-
жує навантаження на петлі, коли стулка закрита, тим самим 
збільшуючи термін служби фурнітури на широких і важких 
стулках. Блокада повороту ручки — не дозволяє повернути 
ручку, коли стулка знаходиться в поворотному або відкид-
ному положенні, що дозволяє уникнути випадання стулки з 
верхньої петлі.

1

Особливості фурнітури activPilot:
Підвищена базова безпека забезпечується комплектацією грибопо-
дібними зачепами і установкою протизламної відповідної планки.

Оригінальним знаком фурнітури activPilot є штамп у вигляді трьох ква-
дратів, який розташовано на видимій частині всіх елементів. 

Додаткові елементи Winkhaus activРilot:

Система покрокового провітрювання.

В залежності від пори року, хочеться або збільшити поток повітря в 
кімнату, або навпаки, зменшити тепловтрати. Система покроково-
го провітрювання дозволяє легко регулювати циркуляцію повітря при 
провітрюванні. Багатоступінчастий нахил MSL OS виконує функцію до-
тягувача стулки і забезпечує 5 положень нахилу стулки при провітрю-
ванні, перешкоджає різкому закриттю стулки.

Обмежувач повороту стулки

Якщо в приміщенні з’явився протяг, стулка може мимоволі захлопну-
тися або відкритися. У першому випадку страждають штори, які можуть 
потрапити в простір між рамою і стулкою, у другому — укоси та квіти 
на підвіконні. Обмежувач повороту стулки обмежує максимальний кут 
відкривання вікна, а також перешкоджає мимовільному руху стулки у 
відкритому положенні.

Підвищення базової безпеки

Незважаючи на те, що в систему activPilot закладений підвищений 
стандарт безпеки, його можна поліпшити. Наприклад, замінивши всі 
відповідні планки на протизламні і встановивши їх по периметру вікна. 
Також, можна підвищити показники базової безпеки, додавши в комп-
лектацію ручку з ключем і встановивши не звичайний склопакет, а три-
плекс.

2

3

4
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Фурнітура Siegenia Aubi

За рахунок використання спеціальних елементів фурніту-
ри, які входять до комплектації під назвою «Розумне вікно» 
можна суттєво вдосконалити систему вентиляції примі-
щення, а також розширити функціональні можливості кон-
струкції. Тому пропонуємо звернути увагу на такі елемен-
ти фурнітури:

1. «Ледача стулка» 

Обмежувач відкриття стулки збереже ці-
лісність і збільшить термін експлуатації 
ваших штор, укосів, жалюзі та ін. Меха-
нізм виключає мимовільне закривання 
стулки.

Покращуємо функціональність

3. Запобіжник помилкового відкриття

Запобігає можливому відкриванню стулки 
у двох режимах (поворотному і відкидно-
му) одночасно.

5. Компенсатор провисання

Підвищує строк служби вашого вікна 
за рахунок правильного розподілу 
вагових навантажень на стулку

4. Система «Віконна няня»

Гарантує безпеку вашої дитини, ви-
ключаючи можливість відкривання 
вікна у вашу відсутність (без вашого 
відома). Виключає ризик випадання 
з вікна. 

2. Система «Сезонний комфорт» 

Інноваційна технологія провітрюван-
ня дозволяє обрати вам оптимальний 
режим провітрювання в будь-яку пору 
року. Система включає рамний елемент 
«Зима Літо», а також режим «Мікропро-
вітрювання» (положення ручки під кутом 
45°). 
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ДОДАТКОВІ Е ЛЕМЕНТИ ФУРНІТ УРИ AXOR K3

Протизламна фурнітура

Протизламні елементи фурнітури забезпе-
чують додатковий захист від проникнення в 
приміщення ззовні. До них відносяться про-
тизламні цапфи і відвітні пластини, які значно 
ускладнюють злом вікна зловмисниками.

Система «Віконна няня» 

Незамінна, якщо в будинку є ма-
ленькі діти. Дозволить вберегти 
дитину від випадіння з вікна. Запо-
бігає відкриванню стулки і гаран-
тує безпеку маленьким дітям. 

Мікропровітрювання

Дозволяє провітрювати кімнати в холодну пору 
року. Гарантує надходження свіжого 

повітря без переохолодження примі-
щення або протягу. Спеціальний 
пристрій при певному повороті 
ручки віджимає стулку від рами на 
відстань до 10 мм. 

«Ледача» стулка

Система обмежує макси-
мальний кут відкриття стул-
ки і дає можливість уникнути 
її ударів об відкоси та інші 
предмети. 

Балконна защіпка

Забезпечує фіксацію бал-
конних дверей при виході 
назовні. 

Поступове мікропровітрювання

Система дозволяє вручну регулювати ступінь 
відкриття стулки при провітрюванні, щоб домог-

тися положення стулки, при якому венти-
ляція приміщення буде здійснювати-

ся найбільш комфортно. Діапазон 
відкриття стулки при поступовому 
мікропровітрюванні варіюється від 
6 до 11 мм.

Крім того, система перешкоджає 
різкому закриттю стулки від протягу.

Запобіжник помилкового відкривання та 
компенсатор провисання

Запобіжник помилкового відкри-
вання запобігає помилковому 
«відкриванню» вікна при від-
кинутому положенні стулки. 

Вирішити проблему «прови-
сання» вікна під власною 
вагою в ході експлуатації допо-
може компенсатор провисання. 
Він призначений для підведення 
стулки у момент закриття. 
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ФІШКИ ФУРНІТ УРИВідчиняти вікна — легко та зручно! 
activPilot Ergo Автоматика KFV

Конструкція фурнітури activPilot Ergo дуже зручна для людей з обмеженими фізичними 
можливостями. Завдяки подовженій ручці відкривання стулки вимагає значно менше 
зусиль, його можна зробити навіть у положенні сидячи. Щоб відкрити вікно, досить по-
вернути ручку на 90°, а в разі нахилу стулки повернути віконну ручку на чергові 90°. 

Вікна з фурнітурою activPilot Ergo можуть бути встановлені у лікарнях, інтернатах, різ-
них соціальних установах, тобто там, де потрібно забезпечити комфортне і, одночасно, 
просте провітрювання. Або в офісах чи приміщеннях, де доступ до вікна обмежений 
через меблі, висоту розташування, тощо.

GENIUS EA — спеціальний електромеха-
нічний замок для автоматичного відкри-
вання та замикання дверей. Містить інте-
гровану електроніку з електромотором. 
Комбінується з радіокерованим переда-
вачем для відкривання дверей за допо-
могою пульта дистанційного керування. 

Ф
ур

ні
ту

ра



Безкабельні системи контролю вікон  
і дверей FUNKSENSORIK

Ланцюгові приводи для вікон SI-Motion

Безкабельнa система контролю, яка в постійному режимі передає інформацію про 
стан вікон і дверей будівлі. При настанні негоди або перед тим, як покинути будинок 
достатньо одного погляду, щоб дізнатися, які вікна і двері відкриті, відкинуті або за-
криті. Просте програмування, дуже легке управління. Надійна частота радіосигналу. 
Комбінується з пожежною сигналізацією, датчиками загазованості і злому скління, а 
також дверними сигналами, сиренами і телефонним автоматичним номеронабира-
чем. З функцією аварійного сигналу і акумуляторною батареєю.

Гнучкі і забезпечені пультом дистан-
ційного керування ланцюгові приво-
ди істотно підвищують якість житла. 
Так як відкривання і закривання вікон 
можна здійснювати простим натис-
канням кнопки або централізовано з 
пульта, це дає максимальний комфорт 
— провітрювання стає можливим без 
видимих зусиль шляхом приведення в 
дію віконних стулок ланцюговим при-
водом. Застсовуються для всіх типів 
вікон: поворотно-відкидних, поворот-
них, фрамужних, відкидних, мансард-
них. Компактний монтаж дозволяє 
пристосувати привод до любого архі-
тектурного рішення. 
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Електромеханічна ручка MH10 SI-Motion Нахило-розсувна фурнітура Winkhaus для 
конструкцій великого розміру 

Відкривання і закривання 
вікна простим натисненням 
кнопки. Електромеханічна 
ручка МН10 значно під-
вищує комфорт управлін-
ня вікном. Електродвигун 
включається за допомогою 
пульта дистанційного ке-
рування або перемикача. 
Вікна або фрамуги відкри-
ваються і закриваються 
швидко, безшумно і надій-
но. Це дає перевагу насам-
перед у тих випадках, коли 
вікна важкодоступні.

Може застосовуватися для 
всіх типів вікон. Має інфра-
червоний пульт дистанцій-
ного управління, а також 
можливість автоматично-
го провітрювання з 10-хви-
линним циклом. 

Опційно можливий монтаж 
сенсорної техніки, яка ав-
томатично відкриває і за-
криває вікна при сильному 
вітрі, холоді і дощі.

Завдяки системі duoPort SK віконні та 
дверні конструкції можуть відкидатися 
і відмінно підходять для застосування в 
умовах обмеженого відкривання. При 
цьому не важливо дерев’яні вікна або 
пластикові вироби, тому, що duoPort 
SK підходить для конструкцій зі стул-
кою вагою до 200 кг і висотою до 2700 
мм по фальцю.

Ф
ур

ні
ту

ра



Свіже повітря після натискання кнопки — 
ефективний і зручний спосіб провітрювання 

Автоматична система запирання дверей 
blueMatic EAV

Система фурнітури activPilot Comfort 
PADM забезпечує природний і енер-
гоефективний повітрообмін, а елек-
тропривод BDT дозволяє автоматично 
виконувати відкривання, замикання і 
паралельне зміщення стулки по всьому 
периметру за допомогою електромото-
ра. Вікно, оснащене цією фурнітурою, 
виконує вимоги підвищеного захисту 
від злому для класу RC2 (залежно від 
конфігурації фурнітури) і, що важливо, 
також у режимі щілинного провітрюван-
ня! На малюнку система, яка вмонтову-
ється в раму стулки на місце ручки. 

Система замикання і відмикання дверей повністю автоматизована. При закриванні 
дверей два масивних ригеля замикають її з високим ступенем притиску і щільнос-
ті, а через деякий час за допомогою електроприводу приводиться в рух так званий 
середній ригель. Двері відмикаються автоматично і вручну (н.д., у разі відключення 
електрики): за допомогою пульта, транспондера чи інших систем контролю доступу, 
зсередини — натисненням дверної ручки. Існує можливість програмування замків 
задля опцій відкривання через smartphone або відбитки пальців. 
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Один ключ до всіх дверей! Система майстер ключ від Winkhaus

Область застосування: приватні будинки, комерційні об’єк-
ти з великою кількістю дверей, де є необхідність обмежити 
доступ в приміщення окремим особам або категоріям осіб. 

Система замикання не тільки оберігає від проникнення 
ззовні, але і застосовується для внутрішньої організації до-
ступу до приміщень. 

Кожна система «Майстер Ключ» забезпечена карткою без-
пеки, в якій закодована вся інформація про цю систему. 
Winkhaus застосовує безпечні профілі ключа, що гаранту-
ють після пред’явлення карти розширення системи з до-
даванням вкладиша і виготовлення дубліката ключа тільки 
власникові системи, встановленої в об’єкті.

ПЕРЕВАГИ

1 КЛЮЧ замість «зв’язки» 

1 КЛЮЧ – і всі приміщен-
ня одночасно доступні 

1 КЛЮЧ – і доступ у 
приміщення залежно від 
уповноваженої особи 
(садівник, няня, покоївка) 
обмежено

Ф
ур

ні
ту

ра



Ф
ур

ні
ту

ра

Золотий

Срібло

Бронза

Перламутровий

З технічних причин кольори, 
представлені на цій сторінці, 

можуть відрізнятися від 
кольору готового виробу.

Нью Йорк Нью Йорк Нью Йорк Нью Йорк

Щоб вікно мало красивий зовнішній вигляд, рекомендуємо 
використовувати ручку з дизайнерської колекції від компанії 
HOPPE.

Увага!

Якщо ви мешкаєте у будинку з високими стелями, то, роблячи замовлення, 
обов’язкового зверніть увагу на розташування віконної ручки. Існує можли-
вість змістити ручку від центра конструкції задля зручності її використання.

Валенсія Базель Афіни Амстердам Нью Йорк

(з ключем)

НІМЕЦЬКІ РУЧКИ HOPPE
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ДИЗАЙН

Компанія «Віконда» пропонує своїм 
клієнтам зробити вибір на користь 

досконалого комфорту, вишуканого 
дизайну, індивідуального стилю 

і функціональності. Саме тому 
фахівці компанії розробили ряд 

актуальних пропозицій з оформлення 
металопластикових конструкцій.
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Усі звикли до білих типових конструк-
цій, але дизайн інтер'єру приміщень і 
екстер'єру будинків потребують більш 
досконалого та іноді нестандартного 
зовнішнього вигляду вікон. Ми про-
понуємо вам створити власний стиль 
засклення отворів приміщень, вико-
ристовуючи ламіновані під дорогі по-
роди дерева віконні системи.

Ламіновані вікна відкривають свободу індивідуального сма-
ку й стилю. 

Поверхня профілю ламінується декоративною плівкою, що 
імітує забарвлення й фактуру натурального дерева: дуба, 
горіха, вишні, тощо. 

Палітра пропонованих кольорів допомагає вам розставити 
акценти, створити фокус й м'яке світло в приміщенні. 

Кольори не втратять яскравість, тому що вони стійкі до 
впливу сонця, вітру, дощу, холоду і температурних коливань. 

За допомогою ламінованого вікна ви можете створити у 
своєму будинку атмосферу елегантності та вишуканості, 
зберігаючи усі переваги металопластикових вікон: простоту 
догляду, надійність, виняткові тепло- і звуко- ізоляційні вла-
стивості.

Переваги ламінованих систем:

КОЛЬОРОВІ ВІКОННІ КОНС ТРУКЦІЇ
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ЛАМІНАЦІЯ

Процес ламінації: 

Ламінація поверхні профілю здійснюється 
плівкою, зовнішня сторона якої відрізняється 
високою стійкістю до атмосферних впливів, 
перепадів температур від − 80°С до +130°С, 
а також до ультрафіолетових променів, що 
сприяє тривалому збереженню яскравості 
кольору. 

Починається ламі-
нування профілю з 
нанесення на його 
поверхню спеціаль-
ного ґрунту. Потім 
профіль відправля-
ють в ламінаційну 
установку, де його 
нагрівають до по-
трібної температури, 
покривають шаром 
клею, потім шляхом 

термічної активації наклеюють плівку на про-
філь за допомогою притискних валів. В ре-
зультаті плівка міцно прилягає до профілю, 
утворюючи ідеально гладку поверхню.

Технологія ламінування профілю в масі: 

З метою усунення неприємної проблеми 
присутності білих торцевих поверхонь про-
філів, застосовують технологію ламінування 
профілів в масі, що припускає використання 
не білих, а кольорових профілів. 

Однорідний в масі, наприклад, коричневий 
профіль, виходить в результаті додавання 
спеціальних пігментів (барвників) в суміш 
при екструзії. 

Концентрат барвника подається в заванта-
жувальну воронку екструдера за допомогою 
спеціального дозатора, після чого потрапляє 
в екструзійний циліндр. Там при температурі 
195° С суміш плавиться і відбувається процес 
фарбування. У результаті виходить готовий 
продукт коричневого або будь-якого іншого 
кольору.

Одностороння ламінація:

Ламінація вікна може бути як односторон-
ньою, так і двосторонньою: із зовнішнього 
боку, наприклад, білого кольору, а з внутріш-
нього — будь-якого іншого. 

Ламінація точно відтворює відтінок і структу-
ру дерева, і дозволяє надати вікнам настільки 
натуралістичний вигляд, що можна не відразу 
відрізнити, дерев'яний перед вами профіль 
або ламінований. 

Профіль, ламінований в масі

Ламінований білий профіль
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КОЛЬОРИ ЛАМІНАЦІЇ

Сріблястий металік 
Являється унікальним кольором для оформлення при-
міщень в стилях High Tech, лофт та мінімалізм.

Дуб Шеффілд 
Інша назва Білений Дуб. Сьогодні це сучасний тренд в 
колірній гамі ламінації. Ідеальний колір для оформлення 
приміщень в стилях лофт, прованс, ар-деко.

Антрацит
Другий за популярністю колір ламінації в Європі. Диво-
вижно, що фактура плівки ламінації імітує покриття по-
рошковою фарбою. Для приміщень в сучасному стилі 
лофт, ар-деко. 

Натуральний дуб 
Прекрасне доповнення традиційної палітри кольорів 
дуба в світлих тонах, пасує до стилю прованс, україн-
ське або американське кантрі.
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Золотий дуб 
Традиційний колір, який пасує до будь-якого стилю су-
часного, класичного, етно, модерн, тощо.

Горіх
Вважається класичним кольором, який прекрасно до-
повнює практично будь-який стиль, особливо класич-
ний, етно, мінімалізм, лофт.

Темна вишня
Колір, який добре пасує до класичних стилів в традицій-
ному варіанті.

Дуб Монтана
Контрасний колір, який підкреслює гру тіні й світла.
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ТАБЛИЦЯ 
ЛАМІНАЦІЇ

З — зовнішня ламінація / В — внутрішня ламінація / Д — двостороння

Золотий дуб Темна вишня Горіх Дуб «Монтана» Антрацит Сріблястий металік Дуб «Шефілд» Дуб натуральний

З / Д —

З / Д / В З / Д

З / Д

Д —

Окрім того, компанія «Віконда» пропонує ши-
року різнокольорову гамму декоративних плі-
вок для одностороннього або двостороннього 
ламінування.

Світло-
червоний

305405

Зелений мох

600505

Базальтовий 
сірий

701205

Сірий

715505
Шоколадно-
коричневий

887505

Білий

915205

Антрацитний 
сірий

701605

Світло-сірий

725105
Смарагдово-
зелений

2052089

Темно-
червоний

308105

Білий 
кремовий

137905

Сірий агат

703805
Коричневий 
каштан

809905

Темно-
зелений

2052089

Діамантовий 
синій

500705

Винно-
червоний

300505

Кварцово-
сірий

703905

Чорно-
коричневий

851805

Сигнальний 
сірий

700405

Сталевий 
синій

515005

З технічних причин кольори, представлені на цій сторінці, можуть 
відрізнятися від кольору готового виробу.

ГАММА БАГАТОКОЛЬОРОВОГО ПЛІВКОВОГО 
ПОКРИТ ТЯ ДЛЯ ОДНОС ТОРОННЬОГО ЛАМІНУВАННЯ 
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Відкриття вікон не обмежуєть-
ся стандартними видами відкри-
вання — поворотним (відкриття 
вертикальних петель); відкидним 
(відкриття горизонтальних петель 
— фрамужне), та поворотно-відкид-
ним. При встановленні штульпового 
або двостулкового вікна у вас з’яв-
ляється набагато більше варіантів 
провітрювання та відкривання.

Оскільки приміщення потребує ре-
гулярного провітрювання, краще за 
все встановити двостулкове вікно 
з можливістю повного відкривання 
обох стулок, або штульпове вікно з 
функцією мікропровітрювання. 

ТИПИ ВІДКРИВАННЯ

Розсувне / підйомно розсувнеШтульповеПоворотне-Відкидне

ФрамужнеСередньопідвісне «Гармошка» Найбільш поширений комбінований, 
«поворотно–відкидний» тип відкривання.
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Втілити майже будь-яку творчу фантазію 
в життя допоможе декоративне скло. 

Компанія «Віконда» пропонує широкий асор-
тимент декоративного скла, яке виготовля-
ється за технологією піскоструминної об-
робки або з використанням архітектурних 
плівок, декоративних розкладок (шпросів). 
Зображення можуть бути абсолютно різни-
ми: від хитро закручених вензелів до малюн-
ка вашої дитини — все залежить від вашої 
фантазії. 

Надайте вашим вікнам 
вишуканості та стилю 
за допомогою декора-
тивного скла
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ДЕКОРАТИВНЕ 
СК ЛІННЯ

Декоративне скло особливо привабливо ви-
глядає в ламінованих профільних системах. 
До декоративного скління входить:

• Піскоструминна обробка скла 

• Ультрафіолетовий друк на склі

• Шпроси

• Фактурне скло

Ми живимо у сучасному світі, який характеризують 
сміливі рішення, новітні технології, динамічний 

розвиток, глобальні досягнення та неперевершені ідеї. 
В результаті, кожен день ми зіткаємося з необмеженою 

кількістю пропозицій різних товарів та послуг, які 
спрямовані на вдоволення наших бажань й потреб. Д
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Піскоструминна обобка скла дозволяє нано-
сити будь які малюнки та візерунки на скло. 
Ви можете обрати будь-яке зображення для 
декорування скла: малюнок своєї дитини, своє 
фото, тощо. Окрім того, ми розробили каталог 
зображень, та колекційну серію візерунків. 

Оберіть малюнок на скло

ПІСКОС ТРУМИННА ОБРОБКА СК ЛА
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КОВКАМОТИВИ СХОДУ

КОЛЕКЦІЙНА СЕРІЯ ПІСКОС ТРУМИННИХ МА ЛЮНКІВ

Ми пропонуємо колекційну се-
рію малюнків, які можна нано-
сити на поверхню скла в кутах 
(кутові малюнки) або по пери-
метру склопакета (бордюр) в 
залежності від обраного стилю 
приміщення. 

НАТЮР МОДЕРН

КЛАСИЦИЗМ

КЕЛЬТИК РЕНЕСАНС
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Компанія «Віконда» рада запропонувати 
своїм партерам та клієнтам, ексклюзив-
ний, спосіб задекорувати скло. 

Цей спосіб має назву — ультрафіолетовий 
друк. 

За допомогою УФ-друку фахівці компа-
нії «Віконда» мають можливість наносити 
будь-які багатокольорові малюнки на ві-
конні склопакети та сандвіч панелі.

Переваги УФ-друку: 

• УФ-чорнила не мають шкідливого 
впливу на здоров’я людини та оточу-
юче середовище;

• УФ-чорнила мають високу стійкість до 
факторів зовнішнього впливу, вони не 
розчиняються у воді, та не вигорають 
під впливом сонячних променів;

• Малюнки можуть бути будь-яких ко-
льорів та розмірів.

Клієнти компанії «Віконда» мають мож-
ливість обрати стандартний малюнок із 
додаткового каталогу або запропонувати 
свій індивідуальний малюнок, зважаючи 
на оформлення інтер’єру.

Задекоруйте склопа-
кет багакольоровим 
малюнком

УФ ДРУК 
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P-01

P-02

P-03

P-04 P-08

P-07

P-06

P-05
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Декоративні палітурки в склопакеті дозволяють 
реалізовувати численні дизайнерські задуми, 
роблячи звичайне вікно чи двері неповторними. 

* Шпроси — декоративні перетини у склопакеті.

Підкресліть елегантність 
вікна шпросами*

ШПРОСИ
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З технічних причин кольори, представлені на цій сторінці, можуть відрізнятися від кольору готового виробу.

Залежно від проекту, обирається 
один з рамних профілів відповідно-
го кольору (білий, коричневий, зо-
лотий або з декором «під дерево») 
та типу з’єднувача . 

Внутрішня декоративна обкладин-
ка встановлюється усередині скло-
пакета безпосередньо при його 
виробництві. При цьому скло зали-
шається цільним, а герметичність 
склопакета не порушується. 

Існує безліч варіацій 
розташування шпросів, а 
також типів їх з’єднання. 
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1 — Кризет

2 — Сатин

3 — Дельта біла

3а — Дельта бронза

4 — Тоноване в масі, колір — «срібло»

Щоб створити в приміщенні ат-
мосферу легкості і повітряності, 
м’яко і рівномірно розподілити 
природне освітлення і захистити 
кімнату від прямих сонячних про-
менів, використовується фактур-
не — рифлене скло. Його відмінні 
декоративні характеристики та 
широкий вибір здатні вдовольнити 
найвибагливіші потреби щодо ін-
дивідуального оформлення.

Візерунчасте скло із успіхом ви-
користовується не тільки для ви-
готовлення віконних конструкцій, 
але й у внутрішньому оформленні. 
Ним декорують меблеві дверця-
та, перегородки, кухонні фасади, 
міжкімнатні двері. Фактурне скло 
надає стилістичного забарвлення, 
пом’якшує яскраве денне світло, 
підкреслює дизайнерські перева-
ги приміщення. 

Компанія «Віконда» готова запро-
понувати широкий асортимент 
візерунчастого скла на будь-який 
смак. Фактурне скло якнайкраще 
здатне підкреслити красу віконної 
конструкції, зробивши її перлиною 
інтер’єру.

Надайте інтер’єру 
краси та легкості 
за допомогою 
фактурного скло

2

1

3

4 3a

ФАК Т УРНЕ СК ЛО



55

ДОДАТКОВІ
КОМПЛЕК Т УЮЧІ

Обов’язковими елементами готового вікна є 
такі складові як підвіконня, відлив, антимоскіт-
на сітка. Ми пропонуємо зручні, сучасні та якіс-
ні додаткові комплектуячі, які зроблять корис-
тування вікном більш комфортним. 

 Ми пропонуємо зручні, сучасні та якісні 
додаткові комплектуючі, які зроблять 

користування вікном більш комфортним.

• Відливи

• Антимоскітні сітки

• Ролетні системи Алютех

• Автоматична система 
приточної вентиляції 

• Підвіконня WDS / Danke
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Замовляючи москітну сітку, зверніть увагу на зручність її відкривання та крі-
плення. Існує можливість кріпити москітні сітки на раму за допомогою петель 
або спеціальних карманів – накладні, а існують й внутрішньо рамні сітки. 

Колір: білий або коричневий

Кріплення: петлі або кармани

Якщо вам потрібна стандарт-
на сітка з функцією відкри-
вання, то обирайте у якості 
кріплення петлі.

Колір: білий або коричневий

Кріплення: 

Сітка легко кріпиться за лапку віконного профілю за допомогою затискачів-кліпс і 
не вимагає свердління рами вікна. Особливо зручним варіантом Анвіс стане для 
отворів з захисними металевими решітками. Встановлена сітка повністю «хова-
ється» у вікні і не має елементів, які виступають за габарити вікна. 

Пропонуємо фарбовані оцинковані відливи у 
двох кольорах: білий і коричневий.

АНТИ-МОСКІТНІ СІТКИ

Стандартні анти-москітні сітки

Анти-москітні сітки внутрішньо рамні 
з профілю «АНВІС»

надійний 

захист від пуху 

та комарів
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Анти-москітна сітка «Престиж» 
Внутрішньорамна

Окрім функції захисту від комах і пуху, антимоскітна сітка «Престиж» має ще й бездо-
ганний естетичний зовнішній вигляд. Широкий вибір кольорових рішень профілю анти 
москітної сітки «Престиж» дозволяє підібрати колір до будь-якого варіанту ламінації.

Переваги москітної сітки «Престиж»: 

• Різноманітна кольорова гама

• Спеціальний посилений алюмініє-
вий каркас

• З’єднання частин рамки за допо-
могою прихованого кутика

• Приховані елементи кріплення 

• Ущільнювач з ПВХ під колір про-
філю 

ГоріхКоричневийБілий МахагонЗолотий дуб

Ущільнювач з ПВХ під колір 
профілю 

Зручна ручка

Особливий кутик

Кольорова гама

Дверна антимоскітна сітка 
Встановлюється як на вхідні, так і на балконні двері. У ан-
тимоскітну сітку вбудовані доводчики, завдяки яким вона 
сама закривається за вами і фіксується в закритому поло-
женні магнітними засувками. Таким чином, сітка притиска-
ється до дверної коробки досить щільно, без додаткових 
замків.

Д
од

ат
ко

ві
 

ко
м

пл
.



РОЛЕТИ А ЛЮТЕХ

Ролетна система АЛЮТЕХ — це 
ролетне полотно, зібране з вузь-
ких алюмінієвих смужок (профі-
лів), які намотуються в рулон на 
вал, закріплений у захисному ко-
робі. Перше при комплектуванні 
ролетної системи — це вибір типу 
профілю. Звичайно, для опти-
мального функціонування ролет-
ної системи важливий правиль-
ний підбір усіх її комплектуючих 
(захисних коробів, спрямовуючих 
шин, системи управління ролета-
ми, системи замикання ролети), 
проте відштовхуватися слід саме 
від типу профілю.

Типи ролетних профілів
Вальцівні профілі 

Вальцівні профілі мають невелику вагу. Внутрішню ча-
стину профілю, виготовленого з алюмінієвої стрічки, 
заповнено екологічно чистим пінополіуретаном, який 
не містить шкідливих для людини та оточуючого сере-
довища домішок, що дозволяє забезпечити надійний 
захист від примх природи. 

Вальцівні профілі — типи профілів, що найчастіше 
використовуються для ролетних систем у приватних 
будинках та офісних приміщення (крім перших по-
верхів). В залежності від площі отвору та вітрового 
району, де розташований об’єкт встановлення ролет, 
підбирається і ширина ролетного профілю: від 36 до 
555 мм. 

Вальцівні ролетні профілі виготовляються як з перфо-
рацією, так і без неї. Уздовж верхньої частини перфо-
рованого профілю розташовані вузькі отвори, крізь 
які проходить розсіяне світло, створюючи в примі-
щенні напівтемряву. 

Екструдовані профілі 

Екструдовані профілі відрізняються підвищеним за-
пасом міцності та стійкістю до зламів. Їх виготовляють 
шляхом продавлення розтопленого алюмінію крізь 
спеціальну матрицю. Цей вид профілів обладнують по-
перечним ребром жорсткості. Товщина стінок екстру-
дованого профілю становить 1 – 1,5 мм, ширина — від 
42 до 55 мм.

Екструдовані профілі — надійний захист для житлових 
квартир та офісів на перших поверхах будівель, а та-
кож для заміських дач та котеджів.
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Захисні короби
Вбудовані

Якщо Ви будуєте новий будинок, або реконструюєте 
старий і для Вас важливим є естетичність фасаду, ми 
радимо короби вбудованого типу. Їх вмонтовують при-
ховано у попередньо підготовлені ніші у фасаді будівлі, 
тому встановлення вбудованих коробів планують ще на 
етапі проектування будинку (або при розробці проекту 
реконструкції наявного будинку). 

Зовнішні  

Короби зовнішнього типу, на відміну від своїх «невиди-
мих» побратимів, менш привабливі, проте їхній плюс у 
тому, що встановити їх можна на будь-якому етапі будів-
ництва або навіть по його закінченні, причому як зовні, 
так і всередині приміщення. 

Короб 
зовнішнього 
типу

Короб 
вбудованого 
типу

Вироби класичного дизайну 45° та 20° ідеальні для будівель строгих архітектурних форм.

Круглі та напівкруглі захисні короби органічні на фасадах сучасних будівель, підкреслюючи 
плавність ліній. Особливо цікаво виглядають круглі короби на заміських котеджах з яскраво ви-
раженим «національним» колоритом, стилізованих під дерев’яні хати.

Захисний короб 45°  

Круглий короб

Захисний короб 20°  

Напівкруглий короб

Короби зовнішнього типу поділяються на кілька видів: 
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Воротковий привод

Пружинно-інерційний механізм

Шнуровий редукторний привод

Стрічковий привод

Система управління 
Ручні приводи «АЛЮТЕХ» можуть монтуватися на ролетне полот-
но вагою до 80 кг, проте найбільш зручним ручний привод є для 
ролет масою до 35 кг, змонтованих на малогабаритних вікнах. 
Ручні приводи відмінно відповідають ролетам, встановлюваним 
у квартирах, невеликих офісах та заміських будиночках

Найбільш популярні види ручних приводів «АЛЮТЕХ»:

Система замикання
Система замикання залежить від типу управління ролетами (ручне або автоматичне) та 
зумовлена побажаннями замовника.

Ролети з електроприводами блокуються автоматично в кінцевому нижньому положенні. 
Для замикання ролет з ручними приводами використовується ригельний замок, авто-
матичний замикаючий пристрій або ручний ригель. Якщо Ви обираєте ригельний за-
мок, то зможете замкнути ролету на ключ як зовні, так і всередині приміщення. Вико-
ристання ручного ригелю дозволяє замкнути ролету на засувку всередині приміщення.

Автоматична система управління 

Автоматична система управління ролетами більш дорога, проте вона 
забезпечує максимально комфортне управління ролетами, особливо 
якщо в будинку велика кількість вікон. Всередину короба монтується 
електродвигун. Чим важче полотно, тим потужнійший двигун. У ролетних 
системах «АЛЮТЕХ» використовуються електроприводи провідних ви-
робників — італійського концерну NICE та французького бренду SOMFY.

Безпосереднє управління ролетами здійснюється пультом дистанцій-
ного керування. Одним натиском кнопки можна керувати всіма роле-
тами в будинку одночасно! Щоб відрегулювати оптимальний світловий 
потік для приміщення, передбачена можливість зупинити рух ролет у 
будь-якому їх положенні. Чут-
ливі світло-, тепло- та метео-
датчики функціонують таким 
чином, що затінюють вікна при 
яскравому сонячному світлі 

або опадах. Програмовані таймери дозволя-
ють встановити час піднімання та опускання 
ролет на день або й місяць. Ви можете навіть 
запрограмувати здвиг часу піднімання та опу-
скання ролет на період Вашої відпустки, щоб 
створити ефект присутності в будинку.

Кольорові рішення

білий

слонова 
кістка

коричневий

темно 
бежевий

сірий

зелений мох 

бежевий

темно синій

небесно-
синій

бронза

червоний 
рубін

світло сірий

срібний 
металік

блідо зелений

чорний

пастельно 
блакитний

антрацит

вишня

зелена ялина

горіх ірландський 
дуб

лазурно синій сірий кварц

золотий дуб

жовтий

молочний

кремовий

білий

темно-
коричневий

перлинно 
білий

Електроприводи AN Motors —еко-
номічне рішення для автоматизації 
ролетних систем.

Виробляються тільки для компанії 
ALUTECH на одному з найбільших спе-
ціалізованих підприємств у Китаї.
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Людині для комфортної життєдіяльності потрібні дві основні 
речі. По-перше, оптимальний рівень вологості у приміщенні. 
У холодну пору року – це 30-45%, а у теплу він коливається у 
межах 30-60%*.

Друга обов’язкова умова – це свіже повітря, склад якого гаран-
тує норму насичення організму людини киснем і не перевищує 
концентрації вуглекислого газу 0,1%.

* Згідно СанПіН 2.1.2.1002-00 Санітарно-епідеміологічні вимо-
ги до житлових будівель та приміщень.

Раніше будівельні норми враховували природні механізми 
вентиляції. Тобто, приплив повітря відбувався через щілини у 
вікнах. Але із встановленням металопластикових віконних кон-
струкцій ми позбавили себе природної вентиляції.

Зараз металопластикові вікна практично не пропускають пові-
тря до приміщення.

Таким чином відсутність свіжого повітря призводить до: пога-
ного самопочуття, сонливості, головного болю, млявості, за-
гострення хронічних захворювань дихальних шляхів, зниження 
працездатності, а також до збільшення частоти простудних за-
хворювань у дітей.

В свою чергу високий рівень вологості у приміщенні призво-
дить до появи конденсату на вікна та пліснявих грибків.

Згідно будівельним та санітарним нормам, жиле приміщення має бути обладнане систе-
мою вентиляції для видалення забрудненого повітря з нежитлових кімнат (кухня, ванна, ту-
алет). Працює вона тільки тоді, коли є приток повітря і його видалення.

Найбільш ефективним способом регулювання притоку свіжого повітря є установка автома-
тичних вентиляційних клапанів. 

По суті, автоматичний вентиляційний клапан – це спеціальний пристрій, що забезпечує 
приток свіжого повітря від 5 до 35 м3/г. Клапан являється гігрорегульованим, тобто його 
робота залежить від рівня вологості в приміщенні. При зміні вологості, поліамідні смужки 
приводять в дію заслінку, що збільшує або зменшує приток свіжого повітря.

АВТОМАТИЧНА СИС ТЕМА ПРИТОЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ
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При установці автоматичного вентиля-
ційного клапану ви отримаєте:

1. Автоматичне надходження свіжого 
повітря, що позбавить вас необхід-
ністі постійно відкривати-закрива-
ти вікно.

2. Оптимальний рівень вологості в 
приміщенні — вікна перестануть піт-
ніти, не буде утворюватися грибок.

3. Хороше самопочуття завдяки ком-
фортній вентиляції.

4. Відсутність переохолодження кім-
нати, як при відкритому на прові-
трювання вікна взимку.

5. Відсутність шуму, як при відкрито-
му вікні.

6. Економію на опаленні — немає не-
обхідності обігрівати повітря, що 
надійшло через відкрите вікно.

7. Відсутність протягів.

Пам’ятайте, що вплив на мікроклімат — 
функція вікна, якій у нашій країні приді-
ляють найменше уваги. Хоча від неї за-
лежить комфорт у домі.
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Підвіконня
Ідеальним доповненням до всіх вікон-
них систем є легкі у догляді підвіконня. 

Завдяки різноманіттю колірної гами, 
підвіконня стане індивідуальним пред-
метом інтер'єру. Використання можли-
ве не лише в новому будівництві, але і 
на об'єктах, що реконструюються.

DANKE — торгівельна марка української 
виробничої компанії «Юпітер-2003». Це 
підприємство, що стабільно й впевнено 
розвивається та вже завоювало репутацію 
надійного виробника ринку будівельних і 
оздоблювальних матеріалів. 

Більше 10 років компанія займається пере-
робкою ПВХ, використовує новітні технології 
та унікальні матеріали, щоб запропонувати 
споживачеві продукт, якому немає аналогів 
в Україні, — підвіконня з глянсовим акрило-
вим покриттям DANKE.

Пластикові підвіконня з глянсовим акрило-
вим покриттям — інновація, яка переверне 
ваше уявлення про головний віконний аксе-
суар: 

• практичність і простота у догляді; 

• висока стійкість до утворення подряпин;

• висока термостійкисть; 

• екологічність та безпека; 

• висока волого- та паростійкість; 

• надійність оригінальної запатентованої 
конструкції; 

• широкий вибір стильних декорів; 

• стійкість до ультра фіолетового випро-
мінювання; 

• гарантія заводу-виробника — 10 років. 

Підвіконня DANKE — це стильні рішення, 
німецька якість та розумна ціна.

ПІДВІКОННЯ DANKE

Лючидо б’янко

Венге

Роджо Аліканте

Онікс
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ПІДВІКОННЯ WDS

Підвіконня WDS відрізняються не тіль-
ки міцними експлуатаційними харак-
теристиками, а й широким асорти-
ментом колірної гами. Текстуровані 
покриття довговічні, мають високий 
рівень зносостійкісті до подряпин і пе-
репадів температур.

Колірна гамма покриттів відмінно поєд-
нується з ламінованим конструкціями 
з профільних систем «Віконда Класик», 
«Віконда Термо» та «Віконда Котедж». 
Крім цього в асортименті є покриття, що 
повторюють текстуру граніту і мармуру, 
що є ідеальним рішенням до білих вікон, 
і дуже актуально в якості додаткових ро-
бочих поверхонь для кухні.

Основні переваги підвіконь WDS

• Вологостійкість. Підвіконня мають високий рівень 
вологостійкості, що гарантовано дозволяє уникнути 
розшарування і деформації під впливом надмірної 
вогкості і вологи.

• Термостійкість. Підвіконня залишиться неушкодже-
ним, якщо на нього поставити предмет нагрітий до 
високої температури.

• Стильний дизайн підвіконня впишеться в будь-який 
інтер’єр, а багата кольорова гамма ідеально підійде 
до обраної віконної конструкції.

• Стійкість до зносу і дряпання. Спеціальне покриття 
захищає поверхню підвіконня від побутових меха-
нічних пошкоджень.

• Простота монтажу та експлуатації. За підвіконнями 
не потрібно особливого догляду, вони дуже прості в 
експлуатації і монтажі.
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ВХІДНІ ДВЕРІ 

Ласкаво просимо!

Почувши ці слова, ви, скоріш за все, уявили собі 
відкриті двері. Саме так, найчастіше знайомство та 
подальше спілкування починається з «дверей».
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Вхідна група є своєрідною 
«візиткою» вашого офісу, 
кабінету, котеджу або будинку.

Зручність у використанні, 
функціональність та естетичність 
вхідних дверей формують перше 

враження клієнта або гостя про Вас.

Галузь застосування вхідних дверей з мета-
лопластику доволі широка. Насамперед, вона 
охоплює:

• Вхідні двері в торгових приміщеннях та 
інших установах;

• Міжкімнатні (офісні) двері в організаціях;

• Двері у власних котеджах, приватних бу-
динках (вхідні, у зимовий сад, тощо).
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На відміну від металопластикових вікон або 
балконів, вхідна група витримує значно 
більші навантаження, адже кількість циклів 
відкривання-закривання вхідних дверей на 
порядок вища. Відтак, міцність та довговіч-
ність виступають першочерговими вимогами 
до вхідної групи.

Вхідна група ВікондаТМ розроблена з ураху-
ванням усіх експлуатаційних характеристик 
вхідних дверей. Наші двері здатні задоволь-
нити навіть найвибагливіші потреби завдяки 
виваженим технічним рішенням, що закладе-
ні в їх основу:

Підвищена міцність 
Досягається за рахунок посиленого арму-
вання до 3 мм (3 мм в замковій частині двері 
та 2 мм у стулці). Завдяки цьому суттєво під-
вищуються експлуатаційні якості конструкції, 
а також її стійкість до деформацій. Відтак, 
Вас не буде хвилювати «гримання дверима», 
а конструкція збереже свою форму та вла-
стивості на довгі роки.

Довговічність
Ваші двері відкрито для широкого кола від-
відувачів? Високий технічний стандарт двер-
них петель німецької компанії Simonswerk 
забезпечує понад 300 000 циклів відкриван-
ня-закривання Вашої двері. Це вдвічі більше 
за нормативи ДСТУ.

Легкість в експлуатаціі
Максимально комфортне відкривання две-
рей забезпечується використанням висо-
коякісної німецької фурнітури. Легкість та 
зручність в експлуатації справляє приємне 
враження та сприяє комфортному початку 
знайомства.

Стильний дизайн
Нажимний гарнітур компанії Hoppe в ультра-
сучасній серії надасть Вашим дверям диза-
йнерської довершеності. Ваші двері можуть 
не лише слугувати входом в приміщення, 
а й бути самобутнім елементом дизайну, 
гармонійно доповнюючи його інтер’єрне та 
екстер’єрне оформлення.

Підвищений рівень безпеки
Надійно захистити Вас від небажаних гостей 
дозволить використання запірних елементів 
фірми Wihkhaus — перевіреного німецького 
виробника фурнітури.
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Ви можете обрати будь-який з запропонованих кольорів 
ламінації, залежно від оформлення приміщення та влас-
них вподобань:

Надати Вашим дверям неповторного стилю та довершити 
візуальну композицію допоможе палітра кольорів ТМ «Віконда» 

Дверні петлі та ручки також можуть бути виконані у схожій 
кольоровій гамі:

Для дверних коробок застосовуються ті 
ж профілі, що й для віконних. 

Стулки можуть відкриватися всередину 
або назовні. В обох випадках використо-
вуються однакові підсилювальні вклади-
ші і кутові з'єднувачі. У стулки може бути 
встановлена спеціальна протизламна 
фурнітура. 

Пороги з алюмінію різної конфігурації за-
безпечують зручний вхід в приміщення. 
До коробок пороги кріпляться спеціаль-
ними з'єднувачами «тон в тон». 

У полотні можуть бути використані скло-
пакети, сендвіч-панелі, пластикова ва-
гонка та інші матеріали.

Коричневий

Бронза Срібло

Білий

Золотий дуб Горіх Темна 
вишня

Дуб 
«Монтана»

Дуб 
«Шеффилд»

Натуральний 
дуб

Антрацит

Сріблястий 
металік

Відкрий нові можливості разом з «Віконда»!

А у випадку вибору нестандартних кольо-
рів ламінації за палітрою RAL можливо 
замовляти  крашені петлі тон в тон до ко-
льору ламінації.



69

Широкі виходи, багато світла і свіже повітря — ось основ-
ні переваги, які надають розсувні системи. Злиття кімнати і 
тераси або саду здійснюється за допомогою розсувних кон-
струкцій.
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ПІДЙОМНО-РОЗСУВНІ СИС ТЕМИ

Великі площі скління і вишуканий зовнішній вигляд профілю 
відіграють істотну роль у сучасній архітектурі. Підйомно-роз-
сувні системи можна виготовити висотою до 2,7 м. І шири-
ною до 10 м. Класично біла або з ламінуванням натуральних 
кольорів або в декорі «під дерево», всередині або зовні, і так 
само великий вибір кольорової гами, безсумнівно, підкрес-
лить індивідуальність вашого вибору і смаку, в поєднанні з 
технічною досконалістю даної конструкції.

Підйомно-розсувні конструкції дуже широко використову-
ються в сучасній Європі.

Мобільність розсувних дверей дозволяє значно збільшити 
функціональність приміщення за рахунок відсутності кута по-
вороту дверей, що відкриваються навстіж.

Великі розміри стулок дозволяють створювати широкі засклені 
площі з величезною кількістю денного світла. Особлива прива-
бливість для споживачів полягає в легкості повсякденного ви-
користання, адже незважаючи на величезний розмір дверей та 
загальну вагу конструкції більше 300 кг, відкриваються і закри-
ваються вони дуже легко, без додаткових зусиль.

Розсувні системи можуть бути виготовлені практично будь-яко-
го кольору під замовлення. А склопакет може бути енергое-
фективним і стильним одночасним: на нього можна нанести 
декоративні архітектурні плівки, піскоструминний малюнок або 
зображення за технікою ультрафіолетового друку на склі.

Конструкція складається 
з глухих і стулок, що руха-
ються, у різній комбінації, 
число яких від 2-6.

З функціональних особли-
востей відзначимо:

• Низький поріг

• Надійний захист від 
холоду

• Створки розсуваються 
безшумно і легко

• Захист від зламу — 
завдяки можливості 
установки броньовано-
го склопакета і спеці-
альних протизламних 
елементів фурнітури

• Високу герметичність і 
надійність



НАШІ 
ПОС ТАЧА ЛЬНИКИ

Побудова довгострокових партнер-
ських відносин є стратегічним пріо-
ритетом розвитку компанії «Вікон-
да», тому що партнерські зв’язки і 
альянси відіграють важливу роль не 
лише у сферах виробництва і реалі-
зації готової продукції, а й багато в 
чому визначають матеріально-тех-
нічні ресурси, технологічний комп-
лекс, канали розподілу, а також фі-
нансові показники і ділову репутацію 
компанії.

Компанія (Віконда( орієнтована 

на використання найкращих 

сучасних комплектуючих для 

виробництва металопластикових 

конструкцій
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Компанія «Віконда» підписала ексклюзивну 
угоду з компанією «МІРОПЛАСТ» про поставки 
профілю WDS із захисною плівкою з логотипом 
«Віконда».

Дніпропетровське підприємство «МІРОПЛАСТ» 
було засновано у 2006 році, і пропонує україн-
ським виробникам вікон високоякісний профіль 
WDS. Цей профіль зручний та легко піддається 
обробці, а також надає можливість щодо втілен-
ня більшості архітектурних ідей. Українському 
споживачеві запропоновано ідеальне рішення 
щодо утеплення, звукоізоляції та естетичного 
оформлення оселі.

«МІРОПЛАСТ» — один з перших українських ви-
робників ПВХ-систем вікон та дверей європей-
ської якості, продукція якого відповідає вимог-
ливим українським та міжнародним стандартам 
виробництва. 

Це міжнародна компанія, що динамічно розви-
вається та має власні виробничі потужності,які 
забезпечують повний цикл виробництва вікон-
но-дверної фурнітури. Розташований в м. Дніпро-
петровську (Україна) сучасний завод, оснащений 
передовим високотехнологічним обладнанням та 
багаторівневою системою контролю якості, яка 
охоплює кожен етап виробництва.

Виробництво віконно-дверної фурнітури незмін-
но пов'язано з високою точністю, коли основною 
розрахунковою одиницею є міліметри. Саме тому 
компанія AXOR INDUSTRY ретельно підходить 
до кожного процесу на етапі розробки і вироб-
ництва продукції. Для цього ми працюємо з кра-
щими конструкторами, регулярно впроваджуємо 
нові розробки і використовуємо найсучасніше 
обладнання. Як наслідок, завод AXOR INDUSTRY 
є складним високотехнологічним виробництвом, 
яке об'єднало передові технології лиття, штампу-
вання, гальваніки, складання і контролю якості.

Група компаній «АЛЮТЕХ» — лідер ринку ролет-
них систем, провідний виробник алюмінієвих про-
фільних систем і секційних воріт у Східній Європі. 
Група компаній «АЛЮТЕХ» об’єднує 7 виробничих 
підприємств і більше 25 збутових компаній в Че-
хії, Росії, Білорусі, Україні, Німеччині, Австрії. Всі 
підприємства Групи компаній оснащені високо-
технологічним обладнанням, яке дозволяє виро-
бляти продукцію, відповідну всім європейським 
стандартам якості. Це лінія з виробництва сен-
двіч-панелей для секційних воріт; роллформінго-
вие лінії; комплекс за забарвленням і різанні алю-
мінієвої стрічки; лінії з виробництва алюмінієвих 
екструдованих профілів; автоматизовані комп-
лекси лиття алюмінієвих деталей; лінії порошко-
вого фарбування; найбільший в СНД комплекс 
по анодуванню алюмінієвих профілів. Система 
менеджменту якості на всіх підприємствах серти-
фікована на відповідність вимогам Міжнародного 
стандарту ISO 9001 в системі TUV CERT. 

www.axorindustry.com

49041, Україна 
м. Дніпропетровськ

пр. Праці, 32
тел.: +380 567 660 766
info@axorindustry.com

07400, Киевская область 
г. Бровары, ул. Кутузова, 61

 
тел./факс: +380 444 518 365

+380 444 518 366
+380 444 518 367
+380 444 518 368
+380 444 518 369

www.miroplast.com

49051 м. Дніпропетровськ  
вул. Курсантська, 10

тел.: +380 562 338 000
+380 562 338 033

факс: +380 562 338 038
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Група компаній AGC Flat Glass є відділенням 
концерну Asahi Glass (Японія), що займає ліди-
руючі позиції на світовому ринку скла та виро-
бів з нього. Концерн Asahi, заснований в 1907 
році, працює в чотирьох галузях: поліроване 
скло, автомобільне скло, виробництво дис-
плеїв різного призначення, а також має ряд 
хімічних підприємств.

На українському ринку Asahi Glass Company 
оперує з 1997 року. Активна політика індустрі-
ального будівництва, створення розвиненої 
дистрибуційної мережі та постійні інновації в 
асортименті пропонованої продукції дозво-
лили Групі AGC зайняти лідируючі позиції на 
українському ринку високоякісного полірова-
ного скла.

www.agc-glass.eu



Guardian Industries, в минулому Guardian Glass 
Company, є одним з найбільших світових по-
стачальників скла. Американська компанія з 
75-річною історією має виробництва у 21 краї-
ні світу на п'яти континентах.

Guardian приділяє значну увагу розробкам ін-
новацій в технологічному процесі. У 2000 році 
компанія відкрила власний дослідний центр. 
Дослідження ведуться як в галузі скляного ви-
робництва, так і в напрямі захисту навколиш-
нього середовища.

Скло від Guardian компанія «Віконда» вико-
ристовує, щоб задовольнити потреби і вимоги 
клієнтів у сфері якісного засклення.

Окрім того, партнерські відносини з компанією 
спрямовані на впровадження новітніх техноло-
гій та досягнень в області сучасного засклення 
будівель та приміщень.

www.guardian.com

Підприємство Siegenia було засновано в 1914 році в 
місті Зіген (Німеччина).

За роки свого існування фірма перетворилася на од-
ного з провідних європейських виробників фурнітури 
для вікон. У 1997 році компанія Siegenia об’єднала-
ся з добре відомим виробником фурнітури — фір-
мою AUBI. Компанія Siegenia-Aubi позиціонується 
на міжнародному ринку як системний інтегратор, що 
пропонує інноваційні комплексні рішення в області 
віконної і дверної фурнітури, систем провітрювання і 
сучасного обладнання для будівель.

Фурнітура Siegenia-Aubi — це фурнітура яка, покри-
та стійкою до корозії комбінацією титан-срібло, що в 
багато разів збільшує термін служби фурнітури і за-
хищає її навіть там, де стандартне хромове покриття 
безсиле.

Компанія «Віконда» використовує фурнітуру цієї 
компанії під час виробництва металопластикових 
вікон та дверей. 

www.siegenia-aubi.ru

04655 м. Київ, вул. Чорноморська, 1
Тел.: +380 444 637 979

Факс: +380 444 637 797

Промислова група Winkhaus є надійним партнером 
багатьох виробників вікон по всьому світу. Нам при-
ємно, що останні технічні інновації та досягнення цієї 
компанії будуть доступними нашим клієнтам.

Торгова марка Winkhaus відома на ринку фурнітури з 
1854 року. Сьогодні Winkhaus — це промислова гру-
па зі штаб-квартирою в м. Тельгте (Німеччина), її ви-
робничі і комерційні підприємства знаходяться в Ав-
стрії, Англії, Німеччині, Гонконзі, Іспанії, Нідерландах, 
Польші, Россії, Туреччині, США, Швейцарії. 

Якість, що гарантується використанням сучасних 
верстатів зі зборки елементів та вузлів, дає нам змогу 
надавати п’ятирічну гарантію на продукцію, що комп-
лектується цією фурнітурою.

Сьогодні Winkhaus — це міцний сімейний бізнес, який 
вже чотири покоління продовжує впевнений розви-
ток, шануючи багаторічні цінності успіху, чесності та 
надійності, які вже стали традицією. Кількість співро-
бітників, що працюють в холдингу Winkhaus по всьому 
світу, нараховує близько 3000 чоловік. За роки робо-
ти підприємство здобуло статус одного з найкрупні-
ших та найвідоміших підприємств Німеччини.

www.winkhaus.com.ua

49049 м.Дніпропетровськ 
вул. Верхоянська, 49

тел./факс: +380 562 389 058
+380 562 389 078

79034 м.Львів, вул.Навроцького, 69
тел/факс: +380 322 442 136
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Об'єкти з вікнами 
ТМ «Віконда»

Львівська обл., м. Замарстинів, 
житловий будинок

ГОТОВІ ОБ’ЄК ТИ
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1

2

3 4

1 – 4 
м. Суми, бібліотека НБУ

5
м. Херсон, приватний будинок

6
м. Суми, кафе «Криничка»

6

5



75

7

8

9

7 
м. Херсон, кафе-піцерія

8
м. Херсон, офісна будівля

9 – 12
м. Кривий Ріг, кафе «Оса»

10

11 12
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м. Херсон, офісна будівля
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Дистанційна рамка

Склопакет

Штапик
Фурнітура

Москітна сітка 

Рамний профіль

Заглушка для домогосподарок

Ущільнювачі

Відлив

Стулка

Підвіконня

Шнур ущільнювачаПідвіконний профіль

1
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4
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6

7

8

9

10
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11

13
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4. Стулка

5. Підвіконня

6. Шнур 
ущільнювача

7. Ущільнювачі

8. Москітна сітка

9. Фурнітура 

Гумові або каучукові профільовані 
стрічки, що встановлюються на рами, 
стулки й штапики для ущільнення 
склопакетів і притвору стулки до рами, 
та забезпечення герметичності стул-
ки.

Сітка із синтетичної тканини, натягну-
та на алюмінієву рамку; призначена 
для захисту приміщень від літаючих 
комах.

Усі рухомі механізми вікна: петлі, руч-
ки, замки, засувки, а також інші деталі, 
приховані усередині профілю. 
У сучасних вікнах фурнітура відпові-
дає за безпеку і надійність віконної 
конструкції, адже на фурнітурі лежить 
функція замикання. Крім того, можли-
вості фурнітури використовуються для 
створення певних режимів вентиляції.

Профіль, який утворює коробку, — 
складову одиницю віконного або 
дверного блоку рамної конструкції, 
яку нерухомо закріплюють в отворі.

Спеціальний ущільнювач «заглушка 
для домогосподарок» запобігає по-
траплянню пилу і вологи в штапіковий 
паз, що важливо при митті вікон.

Це плоский широкий профіль, що 
встановлюється ззовні для відводу до-
щової води від вікна.

Це профіль, призначений для зручнос-
ті монтажу відливів і підвіконь.

ки.

Конструктивний елемент вікна, виготов-
лений з пластику. Залежно від товщини 
склопакета або сендвіч-панелі, штапик 
може мати різну ширину. Призначений 
для закріплення склопакета у стулці.

Складова одиниця віконного блоку рам-
ної конструкції з світлопрозорим напов-
ненням, з’єднана з коробкою, як прави-
ло, за допомогою шарнірного зв’язку. 
Стулка, яка не відчиняється, закріплю-
ється у коробці непорушно.

Пластикові підвіконня покриваються 
спеціальною меламіновою плівкою — 
це додає поверхні підвищену стійкість до 
подряпин і високих температур.

Встановлюється у профільну систему між 
профілем рами та базовим профілем за-
для забезпечення паро- та гідроізоляції.

10. Рамний 
профіль

11. Заглушка для 
домогосподарок

12. Відлив

13. Підвіконний профіль 

1. Склопакет Склопакет являє собою два або три 
міцних скла, склеєних між собою через 
дистанційні рамки. Разом із профілем, 
склопакет відповідає за термоізоляцію, 
безпеку і шумоізоляцію вікна. 
Компанія «Виконда» пропонує широкий 
асортимент склопакетів, в залежності від 
того, які задачі треба вирішити клієнту.

Є одним з елементів склопакету, що 
впливає на його теплоізолюючі вла-
стивості. Зазвичай дистанційна рамка 
виготовляється з алюмінію. Але для по-
кращення показників теплоізоляції вико-
ристовують пластикові дистанційні рам-

2. Дистанційна 
рамка

3. Штапик
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До досягнень нашої 
компанії можна віднести 
визнання клієнтів і 
партнерів, авторитетних 
фахівців і галузевих 
спільнот, членство у 
соціально значущих 
організаціях, результати 
діяльності компанії за 
певний період часу, та ін.

ДОСЯГНЕННЯ
Український виробник вікон

У 2009 році компанія «Віконда» здобула перемогу в 
конкурсі «Український виробник вікон 2009», який 
проводився в рамках IX міжнародної галузевої виставки 
в Україні «Примус: Вікна. Двері. Профілі»

Сертифікат якості від ift-Rosenheim

В 2015 році «Віконда» стала першою і єдиною компанією 
в Україні, яка випробувала свої вироби в Німеччині і 
отримала сертифікат якості на вікна з профілю 
«Віконда Термо» від німецького Інституту віконних 
технологій ift-Rosenheim.

Член асоціації учасників ринку вікон та фасадів

«Віконда» не тільки почесний член асоціації учасників 
ринку вікон та фасадів України, але й ініціатор її 
створення. 

Асоціація Франчайзингу

З 2009 р. компанія «Віконда» входить до Асоціації 
Франчайзингу України.

Украінський Національний Олімп

За підсумками діяльності за 2009 рік компанія 
«Віконда» стала лауреатом щорічної професійної 
премії «Український Національний Олімп».

100 кращих товарів 2012

З 2009 року компанія отримувала різні відзнаки у 
конкурсі «100 кращих товарів України», який проводиться 
під патронатом Президента України. В 2012 році 
компанія отримала відзнаку фіналіста.

100 кращих товарів 2014

«Віконда »переможець регіонального етапу 
всеукраїнського якості продукції 
«100 кращих товарів України!»

Виробник кращих вітчизняних товарів

У 2010 році відразу три продукти «Віконда»: склопакети 
CLIMA tech, а також профільні системи «Віконда Термо» 
і «Віконда Колор» були удостоєні нагород 
всеукраїнського конкурсу «Кращий вітчизняний товар 
2010», а компанія «Віконда» отримала гран-прі — звання 
«Виробник кращих вітчизняних товарів 2010». 

ТОВ «Виконда» було зареєстроване у 2004 р. За час існування були досягнуті значні 
показники, як у сфері розвитку дилерської та франчайзингової мережі, так і в області 
підвищення якості виробництва.

ВІДЗНАКИ
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